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DOUTRINA

PERFORMANCE AUDIT: UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO
Car los Alber to Sam pa io de Fre i tas1
Per for man ce Au dit, co nhe ci da em nos so país como au di to ria de na tu re za operacional2, au di to ria de de sem pe nho ou sim ples men te au di to ria ope ra ci o nal, é uma ativi da de de con tro le e re vi são da ges tão pú bli ca re la ti va men te re cen te. Obje ti va afe rir a
efi cá cia, a efi ciên cia e a efe ti vi da de de or ga ni za ções, pro gra mas, proje tos e ati v i da des
governamentais.
A prá ti ca daPerformance Au dit está in ti ma men te re la ci o na da às ati vi da des de
fis ca li za ção go ver na men tal de sen vol vi das em todo o mun do pe las Enti da des de Fisca li za ção Su pe ri o res (EFS), que são ór gãos go ver na men ta is en car re ga dos da ati vi d ade de con tro le ex ter no da ad mi nis tra ção pú bli ca.
O ob je ti vo des te tra ba lho é con tri bu ir para a cons tru ção de uma de fi ni ção mais
exa ta do que seja Per for man ce Au dit, uma vez que tal de fi ni ção é ain da im pre ci sa,
quer por fal ta de tra ba lhos aca dê mi cos so bre o as sun to, quer pe las cir cuns tân ci as de
sua evo lu ção como ati vi da de de con tro le go ver na men tal. Na mes ma li nha dos tra balhos de sen vol vi dos Pol lit e Bar ze lay3, o foco da aná li se é di re ci o na do para seus ato res
mais im por tan tes: as Enti da des de Fis ca li za ção Su pe ri o res.
Para atin gir o ob je ti vo pro pos to, uti li za uma abor da gem his tó ri co-ins ti tu ci o nal
ca paz de de mons trar como sur giu e se de sen vol veu a Per for man ce Au dite como ela
se di fe ren cia da au di to ria mais tra di ci o nal. Tam bém são uti li za das clas si fi ca ções dos
tra ba lhos atu al men te de sen vol vi dos por di fe ren tes EFS, de for ma que a de fi ni ção pro pos ta seja con sis ten te com a prá ti ca des sa mo da li da de de au di to ria em todo o mun do.
Con ser var-se-á o ter mo ori gi nal em in glês, Per for man ce Au dit, pois a uti li zação dos di fe ren tes ter mos exis ten tes em por tu guês po de ria in ter fe rir na con ce i tu ação
da ati vi da de, já que cada ter mo car re ga con si go idéi as as so ci a das.
Evo lu ção de um Con ce i to
Uma vez que, le xi co lo gi ca men te, o ter mo per for man ce au dit re la ci o na-se ao
conce i to de au di to ria, para de li mi tar-lhe o exa to sig ni fi ca do é pre ci so an tes dis cor1

2

3

Espe ci a lis ta em ava li a ção de po lí ti cas pú bli cas pela UFRJ e em es tu dos de po lí ti cae es tra té gia
pela UnB e Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no no Tri bu nal de Con tas da União.
No men cla tu ra ado ta da pelo Tri bu nal de Con tas da União, que é a en ti da de de fis ca li zação
su pe ri or do Bra sil.
BARZELAY, 1997 e POLLITT et al 1999 são exem plos de es tu dos que ado ta ram a mes ma aborda gem ins ti tu ci o nal do fe nô me noper for man ce au dit
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rer acer ca do de sen vol vi men to da ati vi da de de au di to ria ao lon go dos tem pos, bem
como dos seus desdobramentos teórico-medolológicos, tanto no se tor pri vado
quan to no se tor pú bli co.
Os pri me i ros in dí ci os da ati vi da de de au di to ria, da tam de muitos sé cu los na Sumé ria, onde os pro pri e tá ri os man da vam con fe rir o ren di men to de seus bens con fi a dos
a ter ce i ros. Já o ter mo au di tor te ria sido uti li za do pela pri me i ra vez por Edu ar do I na
Ingla ter ra do sé cu lo XIII, para de sig nar os pro fis si o na is que eram con tra ta dos também para a con fe rên cia de bens (MOTTA, 1992).
No Oci den te, o con ce i to de au di to ria nas ceu, no se tor pú bli co, a par tir do surgi men to dos pri me i ros ór gãos de con tro le go ver na men tal, na Fran ça, em 1318, e na
Inglaterra, em 1314 – em briões da Cour des Com tes, e do Na ti o nal Au dit Offi ce
(POLLIT, 1999).
Entretanto, enquan to prá ti ca sis te ma ti za da, a au di to ria sur giu no sé cu lo XIX na
Ingla ter ra – à épo ca po tên cia he ge mô ni ca do co mér cio mun di al – a par tir do ad ven to
das gran des com pa nhi as de co mér cio e do im pos to so bre a ren da des sas cor po ra ções
(FRANCO, 1991).
O desenvolvimento da economia mun di al e, par ti cu lar men te, do mer ca do de
ca pi ta is con so li dou a ati vi da de de au di to ria, na me di da em que as gran des cor po rações mer can ti lis tas ne ces si ta vam de ve ri fi car a apli ca ção do di nhe i ro en vi a do às suas
sub si diá ri as (FRANCO, 1991).
A au di to ria evo lu iu até os nos sos dias, prin ci pal men te, com o ob je ti vo de
ates tar a si tu a ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra, bem como o re sul ta do das ope ra ções
das empresas em um determinado período, ge ralmente re gis tra do nas suas de mons tra ções fi nan ce i ras.
Essa mo da li da de de au di to ria, tal vez a mais tra di ci o nal e co nhe ci da, re ce be as
de no mi na ções de “au di to ria con tá bil” ou “auditoriafinanceira” (finan ci al au dit ).
Como é exe cu ta do por em pre sas de au di to ria con tra ta das e não pe los qua dros
in ter nos das em pre sas, esse tra ba lho é usu al men te co nhe ci do como “au di to ria ex terna” ou “independente”.
A ne ces si da de de ve ri fi car-se a obe diên cia a nor mas, re gu la men tos (in ter nos ou
ex ter nos) e a sal va guar da de ati vos con tra fra u des e des vi os de re cur sos deu ori gem a
“au di to ria de con for mi da de” (com pli an ce au dit), outra mo da li da de mu i to pró xi ma da
au di to ria con tá bil (ARENS, Alvin A). & LOEBBECKE, 1991).
No se tor pú bli co a fu são das abor da gens fi nan ce i ra e de con for mi da de deu origem ao con ce i to ge né ri co de “au di to ria de le ga li da de”, ou re gu la rity au dit nos ter mos
da de fi ni ção da INTOSAI, en ti da de in ter na ci o nal que con gre ga as Enti da des Fis ca liza do ras Su pe ri o res (EFS).
Pra ti ca men te to dos os go ver nos do mun do va lem-se das duas abor da gens ci tadas para efe i to de accountability, ter mo este que pode ser en ten di do como a ca pa ci dade de pres tar con tas e res pon der pe los atos e de ci sões pe ran te a so ci e da de.
No Brasil, pre va le ce, no pla no fe de ral, a au di to ria de con for mi da de uma vez
que a im plan ta ção do SIAFI na Admi nis tra ção Di re ta eli mi nou a ne ces si da de da au di14
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to ria fi nan ce i ra em sua ver são mais di fun di da, ou seja de ates tar os de mons tra ti vos finan ce i ros, res trin gin do sua ne ces si da de às em pre sas es ta ta is.
No se tor pri va do, a bus ca cons tan te das em pre sas por me lho res po si ci o na mentos no mer ca do e, no se tor pú bli co, a pro gres si va cons ci en ti za ção de mo crá ti ca, a obrigar os go ver nos a apre sen ta rem re sul ta dos vi sí ve is de suas ações pro pi ci a ram avan ços
teó ri cos em vá ri os cam pos do co nhe ci men to, como da ad mi nis tra ção, ciên cia po lí tica, ciên ci as so ci a is, eco no mia, etc.
Assim, a par tir da evo lu ção da au di to ria fi nan ce i ra tra di ci o nal (DAVIS, 1990),
em fun ção da ne ces si da de de in for ma ções so bre a efi cá cia e a efi ciên cia das or ga ni z ações, sur ge o con ce i to de Per for man ce Au dit em suas di fe ren tes de no mi na ções: au ditoriaoperacional (ope ra ti o nal au dit), au di to ria de de sem pe nho, au di to ria ad mi nis trati va, au di to ria abran gen te, au di to ria de re sul ta do ou au di to ria pelo va lor do di nheiro
(va lue for mo ney au dit).
Embo ra não se pos sa afir mar com cer te za se essa mo da li da de de au di to ria ori ginou-se no se tor pri va do ou no se tor pú bli co, é fato que no pri me i ro, pro va vel men te
por ra zões mer ca do ló gi cas, a au di to ria ope ra ci o nal não se de sen vol veu com a mes ma
pu jan ça que no se gun do.
Sus ten ta essa hi pó te se a cons ta ta ção de que a PerformanceAudit, de vi do a suas
fi na li da des, sem pre com pe tiu com ou tras for mas de di ag nós ti co e in ter ven ção or ga n iza ci o nal pro ve ni en tes da ciên cia ad mi nis tra ti va, tais como ad mi nis tra ção es tra té gica,
ad mi nis tra ção por ob je ti vos, de sen vol vi men to or ga ni za ci o nal, etc., am pla men te ace itas e uti li za das pe las prin ci pa is em pre sas de au di to ria e con sul to ria do mun do.
Na ver da de, a Per for man ce Au dit foi in cor po ran do di ver sas téc ni cas de análi se e re so lu ção de pro ble mas ad mi nis tra ti vos tais como benchmarking, aná li se
SWOT, gru po fo cal, en tre ou tras, por ve zes, apro xi man do o tra ba lho de au di to ria
do de con sul to ria.
No que se re fe re ao se tor pú bli co, o pro ces so de le gi ti ma ção do con ce i to co meçou no fi nal da dé ca da de 50 (SHAND & ANAND, 1996), em bo ra a exe cu ção, em larga es ca la, de tra ba lhos cla ra men te qua li fi ca dos como de ca rá ter ope ra ci o nal só sete nha dado no fi nal da dé ca da de 70 (POLLIT, 1997).
Obser va-se que, em bo ra a Per for man ce Au dite a au di to ria de con for mi da de tenham li mi tes de fi ni dos, na prá ti ca, os con ce i tos sem pre ti ve ram uma zona co mum, o
que faz com que a ati vi da de de per for man ce au dit te nha um viés re la ci o na do ao cumpri men to de nor mas e pa drões es ta be le ci dos, o qual se ma te ri a li za na de fi ni ção does co po da ati vi da de em al gu mas EFS.
Atu al men te, a ma i o ria das EFS ado ta a de fi ni ção do ter moper for man ce au dit,
que abran ge o exa me dos três “E”s (efi cá cia, efi ciên cia e efe ti vi da de) de en ti da des pú bli cas, pro gra mas e ati vi da des go ver na men ta is. Em al guns ca sos a de fi ni ção abran ge
tam bém o exa me das prá ti cas ge ren ci a is ado ta das pe los órgãos pú bli cos.
Embo ra, em ter mos de de fi ni ção, haja um cer to con sen so en tre as EFS, ex presso no con ce i to ado ta do pela Into sai, não se ob ser va a exis tên cia de um con jun to de
metodologias e prá ti cas uni for mes nos di ver sos pa í ses que pra ti cam a performance
audit. (POLLIT, 1999)
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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Uma das pos sí ve is ra zões para essa di ver si da de é o ca rá ter eclé ti co e ex tre mamen te aber to do pro ces so de cons tru ção e de sen vol vi men to das prá ti cas re la ci o na das
à per for man ce au dit, que in cor po rou ele men tos de di ver sas áre as do co nhe ci men to,
tais como da ad mi nis tra ção, da eco no mia, e das ciên ci as so ci a is.
Me re ce des ta que a cres cen te in te gra ção da Per for man ce Au ditcom ou tra ati vida de ana lí ti ca de gran de in fluên cia no se tor pú bli co: a ava li a ção de pro gra mas pú bl icos (program evaluation).
Ori gi na da das ciên ci as so ci a is na dé ca da de 30 (Nas ci en si, 2000), a ava li a ção
de pro gra mas con sis tia ori gi nal men te na aplica ção sis te má ti ca de pro ce di men tos de
pes qui sa ci en tí fi ca, quan ti ta ti vos e qua li ta ti vos, para me dir o im pac to ou a efetividade
dos pro gra mas de in ter ven ção so ci al (Ros si e Fre e man, 1993).
Com a cres cen te in ter ven ção das EFS no exa me de pro gra mas go ver na men ta is,
as me to do lo gi as de ava li a ção so fre ram adap ta ções que pos si bi li ta ram a exe cu ção de
tra ba lhos em pe río dos me no res que as ava li a ções tra di ci o na is, fa ci li tan do sua difusão
nas próprias EFS. So bres sai-se nes te cam po a ex pe riên cia do Gene ral Accoun ting
Offi ce (GAO), dos Esta dos Uni dos, país pi o ne i ro em ter mos mun di a is na prá ti ca de
ava li a ção de pro gra mas go ver na men ta is.
Como re sul ta do des sa in te gra ção, pas sa ram a fa zer par te do car dá pio me to do lógi co da per for man ce au dit, téc ni cas como es tu do de caso, pes qui sa (survey) , de li ne amen to ex pe ri men tal, qua se ex pe ri men tal e não ex pe ri men tal, en tre ou tras.
A con tri bu i ção des ses di ver sos cam pos do co nhe ci men to am pli ou o le que metodológicoda per for man ce au dit de tal for ma, que, re cen te men te, sur gi ram ques ti o namen tos acer ca da per ti nên cia do seu en qua dra men to como mo da li da de de au di to ria.
Autores mais li gados ao campo da avaliação de pro gramas, como Che limsky e Rist, ca rac te ri zam-na como um tipo de ava li a ção de pro gra mas (apud:
Bar ze lay, 1998)
Em li nha opos ta, au to res como Da vis e a mes ma Che limsky em tra ba lho an te rior, tra çam uma li nha di vi só ria cla ra en tre Per for man ce Au dit e ProgramEvaluation, a
par tir das di fe ren ças em vá ri os as pec tos dos tra ba lhos de sen vol vi dos pe las duas tra di ções (CHELIMSKY, 1990 e DAVIS, 1990).
Já Bar ze lay, uti li zan do com pa ra ti va men te con ce i tos de mo de los men ta is, papéis de sem pe nha dos e mo dos de re vi são em pre ga dos em au di to ria, ava li a ção de progra mas e em per for man ce au dit , de fen de que esta úl ti ma é uma ati vi da de in ter me diária en tre as duas pri me i ras. Nes ses ter mos, a de no mi na ção se de ve ria, ba si ca men te, à
sim ples tra di ção lin güís ti ca e ao fato de a Per for man ce Au ditpoder ser con du zi da de
ma ne i ra a imi tar o pro ces so de au di to ria. (BARZELAY, 1998).
Fi nal men te, Pol lit en ten de que não há di fe ren ças re le van tes en tre as duas ati vida des, ex ce to no que se re fe re à ques tão da in de pen dên cia, con di ção in trin se ca men t e
re la ci o na da à prá ti ca da per for man ce au dit pe las EFS.
Percebe-se que o pano de fun do des sa dis cus são é uma dis pu ta, no âm bi to do setor pú bli co, en tre (a) aca dê mi cos e pro fis si o na is li ga dos à ava li a ção de progra mas e
(b) a co mu ni da de de pro fis si o na is li ga dos à au di to ria e mem bros das EFS, to dos buscan do le gi ti mi da de para suas po si ções.
16
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O primeiro grupo (a) defende a rotulação de quaisquer trabalhos ana líticos
como ava li a ção, en quan to o se gun do gru po (b) afir ma que to dos os tra ba lhos de re visão da ges tão pú bli ca con cer nen te a re sul ta dos cons ti tu emper for man ce au dits.
Ain da que pos sam ser apon ta das pe que nas di fe ren ças en tre as duas ati vi da des,
não há ele men tos su fi ci en tes para ca rac te ri zar aper for man ce au dit como ava li a ção de
pro gra mas ou afas tá-la do cam po de in fluên cia da au di to ria. A hi pó te se apa ren te mente mais pro vá vel é a de que a cres cen te in te gra ção en tre as me to do lo gi as das duas ativi da des ten da a es va zi ar a dis cus são.
Em bus ca de uma de fi ni ção
Se, como vi mos, a per for man ce au dit teve suas ra í zes his tó ri cas plan ta das
no solo da au di to ria, para a con ce i tu ar mos é ne ces sá rio par tir mos da de fi ni ção
de au di to ria.
Nes te pon to, res sal ta-se que não há pes qui sa ci en tí fi ca su fi ci en te para fun damen tar uma te o ria con sis ten te so bre au di to ria, em bo ra ela seja par te im por tan te deum
con jun to de me ca nis mos de con tro le uti li za dos por or ga ni za ções e go ver nos já há bas tan te tem po em nos sa so ci e da de (Po wer, 1997; Flint, 1996 ).
Conseqüentemente, gran de par te das de fi ni ções é de ca rá ter em pí ri co e ori enta-se pe los ob je ti vos par ti cu la res dos tra ba lhos, ra zão pela qual a ma i o ria dos li vros
so bre o tema res trin ge-se ao con ce i to fi nan ce i ro de au di to ria, que é o mais di fun dido.
De forma mais abran gen te, uma das de fi ni ções mais uti li za das, se gun do
Flint, é da Ame ri can Accoun ting Asso ci a ti on, cuja de fi ni ção é a se guin te (apud,
Flint, 1996):
“Auditoria é um pro ces so sis te má ti co de, ob je ti va men te, ob ter e ava li ar evidên ci as con cer nen tes a afir ma ções so bre even tos ou ações no cam po eco nô mi co, de
ma ne i ra a as se gu rar o grau de cor res pon dên cia en tre es sas afir ma ti vas e cri té ri os
es ta be le ci dos e co mu ni car os re sul ta dos aos in te res sa dos.”
Nes sa li nha, uma pers pec ti va fi lo só fi ca bá si ca é que au di to ria é um me ca nis mo
de con tro le so ci al que visa a as se gu rar a accountability4 en tre duas ou mais par tes
(Flint, 1996).
Com efe i to, ao ana li sar a his tó ria da ati vi da de de au di to ria sob uma pers pec ti va
fun ci o nal, per ce be-se que, no âm bi to do se tor pú bli co, ela pode ser de fi ni da como a
apli ca ção de um con jun to de me to do lo gi as, pro ce di men tos, téc ni cas e mé to dos de revi são, ava li a ção, afe ri ção e aná li se, com a fi na li da de de ob ter in for ma ção ou co nhe cimen to acer ca da re gu la ri da de (regularity) ou dos re sul ta dos (performance) das fi nanças, ati vi da des, pro je tos, pro gra mas e ór gãos go ver na men ta is.
4

Accoun ta bi lity – obri ga ção de res pon der por uma res pon sa bi li da de ou tor ga da. Pres su põe a
exis tên cia de pelo me nos duas par tes: uma que de le ga a res pon sa bi li da de e ou tra que aceita,
com o com pro mis so de pres tar con tas da for ma como usou essa res pon sa bi li da de (Escri tório do Au di tor-Ge ral do Ca na dá, 1995)
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Assim, per for man ce au dit e re gu la rity au ditcons ti tu em duas par tes de um mesmo todo, o qual ob je ti va ga ran tir aaccountability do se tor pú bli co em duas di fe ren tes
pers pec ti vas: le ga li da de e re sul ta dos. Ba si ca men te, o que di fe ren cia a Performance
Au dité jus ta men te o foco nos re sul ta dos, con for me re pre sen ta do na fi gu ra aba i xo.

Fi nal men te, para que se pos sa che gar a uma pro pos ta de de fi ni ção ra zoá vel, é
pre ci so sa ber que ti pos de tra ba lho são de sen vol vi dos pe las EFS nes sa área, de for ma
a não dis so ci ar o con ce i to da re a li da de e a abran ger to das as va ri a ções da ati vi dade
existentes.
Pol lit (1999), ao clas si fi car os di fe ren tes tra ba lhos deper for man ce au ditde senvol vi dos por EFS, pro pôs uma ti po lo gia ba se a da nos cri té ri os de au di to ria uti li zados.
TIPO
Economia

Ve ri fi car os cus tos do au di ta do.

Eficiência

Ve ri fi car a re la ção en tre os in su mos e os pro du tos das ações go ver na men ta is.

Efetividade

Ana li sar os re sul ta dos re a is, com pa ran do-os aos es pe ra dos.

Boa prá ti ca de ges tão

18

OBJETIVO

Ve ri fi car se o au di ta do pos sui um bom sis te ma con tá bil e ge ren ci al, par tin do
da idéia cen tral de que, em vá ri as áre as, exis te um ra zoá vel en ten di men to sobre o que cons ti tui boa prá ti ca de ges tão.
Com pa rar as ati vi da des atu a is do au di ta do com mo de los ou pa drões de bom
ge ren ci a men to (benchmarking ).

Qu a li da de de ser vi ço

Obser var se de ter mi na do ser vi ço pú bli co atin ge as ex pec ta ti vas ra zoá ve is de
seus usuá ri os

Aten di men to de me tas

Ve ri fi car se o au di ta do atin giu suas pró pri as me tas, de cla ra das pu bli ca men te
ou es ta be le ci das por nor ma ti vos.
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Já Bar ze lay, ba se an do-se em tra ba lhos de sen vol vi dos por EFS no âm bi to da
Orga ni sa ti on for Eco no mic Co-ope ra ti on and De vo lo pe ment (OECD), che gou à seguin te clas si fi ca ção:
TIPO

OBJETIVO

Eficiência

Iden ti fi car opor tu ni da des de di mi nu i ção de cus tos na ge ra ção dos produ tos das ações go ver na men ta is.

Efe ti vi da de de Pro gra mas
CapacidadeGerencial
Infor ma ções de Re sul ta dos
Aná li se de Ris co

Ava li ar o im pac to dos pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas.
Ava li ar a ca pa ci da de de al can ce das me tas de efi ciên cia, eco no mia e
efe ti vi da de por par te de uma or ga ni za ção.
Va li dar in for ma ções re la ti vas aos re sul ta dos de uma or ga ni za ção
Iden ti fi car os ris cos para o in su ces so de um pro gra ma go ver na men tal

Re vi são de Boas Prá ti cas

Ela bo rar pa drões de me lho res prá ti cas e ava li a ção com pa ra ti va

Re vi são Ge ral de Ges tão

Ava li ar a ca pa ci da de de uma or ga ni za ção no cum pri men to de sua missão e seus ob je ti vos

Nos EUA, a Na ti o nal Aca demy of Pu blic Admi nis tra ti on (NAPA), clas si fi cou
5
os tra ba lhos do Ge ne ral Accoun ting Offi ce (GAO) da se guin te for ma :
TIPO

OBJETIVO

Eco no mia e Efi ciên cia

De ter mi nar se a en ti da de au di ta da está uti li zan do seus re cur sos de for ma
eco nô mi ca e efi ci en te, as ca u sas das prá ti cas an ti e co nô mi cas, bem como
a ob ser vân cia das leis e re gu la men tos re la ti va men te a ques tões en volven do a efi ciên cia e a eco no mi ci da de.

Re vi são Ge ral de Ges tão

Exa mi nar as es tru tu ras e sis te mas ge ren ci a is, ope ra ções e pro ces sos,
seus pon tos for tes e suas de fi ciên ci as.

Ava li a ção de Pro gra mas

Exa mi nar os re sul ta dos efe ti vos dos pro gra mas.

Aná li se de Po lí ti ca Pú bli ca

Ana li sar pro je ções re la ci o na das ao pro ces so de ci só rio em po lí ti cas
públicas.

A com pa ra ção en tre es sas di fe ren tes clas si fi ca ções per mi te con clu ir que o
con ce i to de Per for man ce Au dit trans cen de a ve ri fi ca ção das di men sões da efi cácia, efi ciên cia e efe ti vi da de. Pas sa ele ne ces sa ri a men te pelo exa me das es tru tu ras
5

Re la tó rio ela bo ra do para o Co mi tê de Assun tos Go ver na men ta is do Con gres so não cor r es pon den do às de fi ni ções do Yel low Book
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gerenciais e de infor ma ções que ga ran tem os re sul ta dos de or ga ni za ções, pro gramas, projetos e ati vi da des. Che ga mes mo a avan çar no cam po da ava li a ção das políticas públicas, e mbora o caso da EFS dos EUA pareça ainda uma exceção
(SCHWARTZ, 2000).
Por úl ti mo, é pre ci so não es que cer que todo tra ba lho de per for man ce au ditvisa,
em úl ti ma ins tân cia, a ofe re cer su ges tões ou re co men da ções que, uma vez im ple menta das, me lho rem os re sul ta dos da ação go ver na men tal.
Assim, após dis cor rer so bre as ori gens, a evo lu ção, a uti li za ção e a fi na li da de da
ati vi da de de per for man ce au dit, pro põe-se a se guin te de fi ni ção do ter mo:

Per for man ce Au dit
Apli ca ção de um con jun to de me to do lo gi as, pro ce di men tos, téc ni cas e mé to dos de obten ção, afe ri ção, re vi são, ava li a ção e aná li se de in for ma ção ou co nhe ci men to acerca dos resul ta dos (per for man ce) e das es tru tu ras ge ren ci a is das ati vi da des, pro je tos, pro g ra mas, po lí ticas e dos ór gãos go ver na men ta is, com a fi na li da de de ofe re cer su ges tões que me lho re m os níve is dos re sul ta dos da ação go ver na men tal.
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ECONOMIA E ORÇAMENTO PARA A DEFESA NACIONAL 1
Car los Wel ling ton Le i te de Alme i da 2
Intro du ção: pen sar a de fe sa “eco no mi ca men te”
A uti li za ção de fer ra men tas da ciên cia eco nô mi ca con tri bui para con ce der respal do teó ri co e ci en tí fi co à aná li se da de fe sa na ci o nal. A pro pos ta de tra ta men t o do
tema da de fe sa como um tema eco nô mi co diz res pe i to à apli ca ção dos con ce i tos e
prin cí pi os da eco no mia a uma área do co nhe ci men to que, mu i tas ve zes, de sen vol ve
conceitos próprios de for ma her mé ti ca, per mi tin do pou co in ter câm bio com outras
for mas de en ten di men to. Esse her me tis mo pode ser de vi do a uma cul tu ra de de fe sa
iso la ci o nis ta ou ao desin te res se ge ne ra li za do da so ci e da de e do meio aca dê mi co pelo
es tu do eco nô mi co da de fe sa. Tra tar o tema da de fe sa se gun do a ótica eco nô mi ca é
con ci li ar for mas di fe ren tes de en ten di men to. Para os pro fis si o na is en vol vi dos, r e presen ta uma opor tu ni da de de em pres tar em ba sa men to teó ri co ade qua do a uma aná li se
in te gra da do pla ne ja men to e da exe cu ção do or ça men to da defesa..
Mu i to da pró pria for ma de se de ci dir a eco no mia tem a ver com o pro ces so de cisó rio mi li tar, so bre tu do no que se re fe re à ne ces si da de de de fi ni ção de es tra té gi as, de
em pre go de me i os apro pri a dos e de fins ade qua dos aos me i os dis po ní ve is e ao in te res se ge ral da na ção. Com o pro pó si to de me lhor ge rir suas pos si bi li da des e apro ve itar
ao má xi mo seu po ten ci al, o país é le va do a “pen sar eco no mi ca men te” sua de fe sa, ou
seja, pre ci sa pa u tar a aná li se de suas ques tões de de fe sa a par tir da re cor ren te e limi tado ra re la ção en tre ne ces si da des in fi ni tas e re cur sos es cas sos.
Assim, por exem plo, da dos uma res tri ção or ça men tá ria, os me i os dis po ní ve is e
os fins a se rem atin gi dos, qual deve ser o per fil da de fe sa de um país? Deve um país
in ves tir mais em sua Ma ri nha ou em seu Exér ci to? A pos si bi li da de de ma i or ex plo ração dos re cur sos eco nô mi cos da pla ta for ma con ti nen tal ma rí ti ma com pen sa a re du ção
do grau de pron ti dão mi li tar nas fron te i ras ter res tres? E no caso de se de ci dir por uma
das op ções, qual será o equi pa men to mais ade qua do? São ques tões como es tas que inco mo dam o ana lis ta econô mi co e or ça men tá rio da de fe sa, o qual po de rá va ler-se de
1

2
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Tex to pro du zi do a par tir de es tu dos re a li za dos no cur so De fen se Eco no mics and Bud g eting,
da Na ti o nal De fen se Uni ver sity, Esta dos Uni dos
Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le do TCU, pos sui Mes tra do em Ciên cia Po lí ti ca pela Univer si dade de Bra sí lia, re a li zou os cur sos De fen se Eco no mics and Bud ge ting – Na ti o nal De fen se Univer sity e Tech ni ques of Fi nan ci al Analy sis and Pro gram ming – Inter na ci o nal Mo ne tary Fund
Insti tu te em Was hing ton, DC, Esta dos Uni dos e no Bra sil os cur sos de Hi dro gra fia pela Di retoria de Hi dro gra fia e Na ve ga ção e Ciên ci as Na va is pela Esco la Na val.
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con ce i tos e prin cí pi os eco nô mi cos para me lhor de ci dir, na bus ca da for ma mais eco nômi ca de se ob ter bons re sul ta dos do in ves ti men to em de fe sa: a tran qüi li da de da na ção.
Prin cí pi os e con ce i tos eco nô mi cos apli ca dos à de fe sa
A apli ca ção dos prin cí pi os e con ce i tos eco nô mi cos não visa tor nar res pos ta para
to das as ques tões, mas a cons ti tu ir fer ra men ta ana lí ti ca con fiá vel na bus ca da me lhor
so lu ção. Assim sen do, con ce i tos nor mal men te res tri tos ao mun do da ciên cia da es cassez são trans por ta dos para o mun do da de fe sa. Um uni ver so em que, como no eco nômi co, tam bém há es cas sez de re cur sos e in fi ni da de de de man das.
Um dos con ce i tos eco nô mi cos mais fa cil men te apli cá ve is à aná li se de de fe sa,
e que diz res pe i to à pró pria li mi ta ção de es co lha di an te da es cas sez, é o con ce i to de
trade-off. Trade-off é a re la ção de tro ca ne ces sa ri a men te exis ten te em uma si tu a ção
de re cur sos es cas sos, gra fi ca men te re pre sen ta da pela cur va de fron te i ra de pro dução. A fron te i ra de pro du ção re pre sen ta a si tu a ção de má xi ma uti li za ção dos re cursos dis po ní ve is para pro du ção de de ter mi na da quan ti da de de cada um dos dois bens
con si de ra dos e a apli ca ção do tra de-off ao tema da de fe sa se mos tra ra zo a vel men te
evi den te.
O con ce i to de tra de-off em de fe sa é tra di ci o nal men te co nhe ci do como o di le ma
“man te i ga ver sus ca nhões”, ou “ara dos ver sus es pa das”. Se gun do este pon to de vis ta,
a na ção de ve rá alo car seus re cur sos de for ma a pro du zir bens “ci vis” ou “mi li ta res” de
acor do com sua ne ces si d a de e, ao mes mo tem po, ze lar para que a pro du ção de am bos
os bens se dê com a uti li za ção mais ele va da pos sí vel dos re cur sos dis po ní ve is, sob pena
de se in cor rer em im per doá vel des per dí cio das po ten ci a li da des na ci o na is. Assim, arados e es pa das de ve rão ser pro du zi dos em quan ti da des que aten dam às ne ces si da des de
ge ra ção de ri que zas (ara dos) e de pro te ção das ri que zas ge ra das (es pa das).
A no ção do tra de-off ope ra uma sen sí vel mu dan ça no pró prio con ce i to de cus to.
Isto por que, ana li sa do o tema sob a óti ca da es cas sez de re cur sos, toda quan ti da de de
ara dos (ou man te i ga) a se rem pro du zi dos sig ni fi ca rá re du ção na ca pa ci da de de produção de es pa das (ou ca nhões). Nes te caso, o cus to en vol vi do na to ma da de de ci são de ixa de ser ava li a do em ter mos pu ra men te fi nan ce i ros para in cor po rar a idéia de que o
cus to de se pro du zir algo cor res pon de à op ção de de i xar de pro du zir al gu ma ou tra co i sa tam bém ne ces sá ria. O cus to de um avião de com ba te, ou de uma nova uni da de na val, de i xa de ser me di do ape nas em mi lhões de dó la res para ser me di do, tam bém, em
ter mos da qui lo que de i xa de ser ofe re ci do à na ção, por exem plo, edu ca ção pri má ria
ou sa ú de bá si ca. Isto não sig ni fi ca di zer que a de fe sa deva ser de i xa da para se gun do
pla no den tre as pri o ri da des na ci o na is, pois a fal ta de in ves ti men tos mi li ta res po derá
ge rar, por exem plo, uma ins ta bi li da de nas fron te i ras ca paz de ame a çar não so men te a
tran qüi li da de com que se con duz os pro gra mas de edu ca ção e de sa ú de, mas toda a capa ci da de pro du ti va do país.
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

23

Como o trade-off, con ce i tos eco nô mi cos in ti ma men te re la ci o na dos ao tema da
de fe sa são os de es pe ci a li za ção e van ta gens com pa ra ti vas. No do mí nio da eco no mia,
en con tra-se a idéia, já bas tan te se di men ta da, de que a es pe ci a li za ção e as van ta gens
com pa ra ti vas a ela as so ci a das per mi tem in cre men to na pro du ção, ou seja, per mi tem
au men tar a pro du ção e, mu i tas ve zes, me lho rar-lhe a qua li da de. Apli ca dos à de fe sa,
es ses con ce i tos con du zem à idéia de que a es pe ci a li za ção das for ças ar ma das pode gerar uma de fe sa “ma i or” e “me lhor”. Aviões de ata que ao solo es pe ci a li za dos, pro va velmente, te rão me lhor rendimento em ações de apo io aé reo aproximado (close
air-sup port) ou de in ter di ção aé rea do cam po de ba ta lha (bat tle fi eld air-in ter dic ti o n)
do que aviões de em pre go ge ral. Por se rem tais aviões mais efi ci en tes, ten de-se a obter o mes mo re sul ta do com um nú me ro me nor de aviões, abrin do pos si bi li da des de
eco no mia de re cur sos.
O con ce i to de mer ca do, em bo ra de apli ca bi li da de ao tema da de fe sa bas tan te
po le mi za da, deve ser lem bra do como fer ra men ta na bus ca de efi ciên cia. No que se refe re à es co lha en tre di fe ren tes ar mas e mu ni ções pro du zi das em plan tas in dus tri a i s
pri va das, na ci o na is ou in ter na ci o na is, a com pe ti ção en tre as op ções dis po ní ve i s, res pe i ta das as carac te rís ti cas es pe cí fi cas e a vo ca ção de de fe sa de cada país, po de r á con tri bu ir para a de ci são pela me lhor com bi na ção a ser ad qui ri da – a Empre sa Bra si le i r a
de Ae ro náu ti ca (Embra er), é cor ren te men te re fe ren ci a da na li te ra tu ra es pe ci a l izada
como em pre sa tra di ci o nal men te li ga da ao se tor de defesa que obteve significativ o
pro gres so a par tir do de sen vol vi men to de uma men ta li da de de mer ca do.
Ou tros con ce i tos e prin cí pi os eco nô mi cos tam bém apli cá ve is à aná li se da de fesa são os de ca pi tal hu ma no e de ex ter na li da des. O con ce i to de capital huma no, por
sua vez, se mos tra apli cá vel ao tema da de fe sa de for ma pra ti ca men te idên ti ca àque la
em que se apli ca na so ci e da de ci vil: quan ti da de de pes so al, cus tos com sa lá ri os, necessidades de tre i na men to, são idéi as tão fa mi li a res ao uni ver so da de fe sa quan to ao
mun do das em pre sas. Por fim, as ex ter na li da des tam bém em pres tam sua sig ni fi cân cia
ao tema da defesa. Uma pesquisa militar poderá re sul tar em avan ço tec no ló gi co impor tan te para a in dús tria como um todo, ou ain da, a ocu pa ção mi li tar de uma re gião
iso la da (par tes da Ama zô nia, por exem plo) po de rá re pre sen tar a pon ta-de-lan ça de
uma ocu pa ção ge ral, eco no mi ca men te con so li da da.
Singularidade do “pro du to” da de fe sa
Uma das mais im por tan tes me di das eco nô mi cas é a que re la ci o na re la ci o na os
gas tos re a li za dos e os re sul ta dos ob ti dos. Nes te pon to da aná li se, é fun da men tal menci o nar a sin gu la ri da de do re sul ta do, em ter mos de de fe sa, ob ti do. Enquan to os gas t os
com de fe sa cos tu mam ser fa cil men te iden ti fi ca dos e quan ti fi ca dos, o re sul ta do obti do, muitas ve zes, é de di fí cil per cep ção e de com pli ca da men su ra ção. Os gas tos são
relativos, ba sicamente, ao pessoal envolvido (soldos, instrução, treinamento), ao
24
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equi pa men to mi li tar e à sua ma nu ten ção e aos de ma is cus tos para fun ci o na men to da
má qui na ad mi nis tra ti va, além da que les re la ci o na dos com a ge ra ção e aqui si ção de
tecnologia. Esses ele men tos po dem ser, com re la ti va fa ci li da de, iden ti fi ca dos e medidos em ter mos fi nan ce i ros. Já os re sul ta dos não ace nam ao ana lis ta com a mes ma fa cili da de de en ten di men to.
Nes sa no ção re si de a sin gu la ri da de do “pro du to” ofe re ci do pela de fe sa. Qu an to
“mede” a de fe sa con se gui da a par tir dos re cur sos com ela des pen di dos? Mes mo para
ca sos es pe cí fi cos e iso la dos, a aná li se apre sen ta com pli ca ções: no caso dos aviões de
ata que ao solo, ain da que se pos sa “me dir” seu re sul ta do em ter mos da área do cam po
de ba ta lha que po dem efi caz e efi ci en te men te co brir, ou do nú me ro de ve í cu los ini mi gos que são ca pa zes de des tru ir em um ata que, exi gi rá enor me es for ço a re du ção de
tais me di das a uni da des que pos sam ser com pa ra das com os cus tos en vol vi dos. E a situ a ção se com pli ca cada vez mais à me di da em que se avan ça rumo a con ce i tos mais
abran gen tes e abs tra tos como a “se gu ran ça” do país, esta sim, pra ti ca men te im pos sível de ser me di da em ter mos fi nan ce i ros. O de sa fio ao ana lis ta de de fe sa está lan ça d o:
a res pos ta de pen de rá da ca pa ci da de de in te gra ção de in for ma ções pro ve ni en tes dedi ver sas áre as do co nhe ci men to e da per cep ção apu ra da dos in te res ses, das po ten ci a lida des e das li mi ta ções na ci o na is.
Gas tos com de fe sa e cres ci men to eco nô mi co
Os gas tos com a de fe sa po dem ge rar efe i tos po si ti vos ou ne ga ti vos so bre o cresci men to eco nô mi co de um país. É jus ta men te nes sa idéia de que o país pode ou não
ser “au xi li a do” eco no mi ca men te pe los in ves ti men tos em de fe sa que re si de a im portân cia do es tu do de tal re la ção.
Émi le Be no it é usu al men te apon ta do como o au tor da tese de que o in cre men to
nos gas tos com de fe sa guar da re la ção di re ta com o cres ci men to eco nô mi co na ci o nal.
Cen tran do seus es tu dos so bre o pe río do com pre en di do en tre os anos de 1950 e 1965,
Be no it lo grou ob ter uma re la ção po si ti va en tre gas tos com de fe sa e cres ci men to econô mi co em cer ca de 40 pa í ses. Embo ra apa ren te men te con clu si va à épo ca, a tese de
Be no it aca bou por se tor nar mais re le van te pe las dis cus sões a que deu ori gem do que
pe las con clu sões que per mi tiu.
Usu al men te apon ta da como exem plo da re la ção po si ti va en tre gas tos mi li ta res
e cres ci men to eco nô mi co, a Ale ma nha da se gun da me ta de dos anos 30 cons ti tui ber ço
de seu pró prio con tra-exem plo no pe río do que su ce deu à Se gun da Gu er ra Mun di al,
pe río do em que se ca rac te ri zou por ní vel ex tre ma men te ba i xo de gas tos com de fe sa e
ace le ra do cres ci men to eco nô mi co. Assim, a ver da de pa re ce ser a de que não exis te
uma re la ção de fi ni ti va en tre os gas tos com de fe sa e o pro gres so eco nô mi co da na ção,
mas que, ao con trá rio, di fe ren tes pos si bi li da des so bres sa em, de ven do ser cada caso
tra ta do in di vi du al men te. Se guem exem plos das di fe ren tes re la ções pos sí ve is.
a) gas to com de fe sa re du zi do e cres ci men to eco nô mi co ele va do: Ale ma nha e Japão no pós-guer ra;
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b) gas to com de fe sa ele va do e cres ci men to eco nô mi co tam bém ele va do: Ta i wan e
Co réia do Sul;
c) gas to com de fe sa re du zi do e cres ci men to eco nô mi co tam bém re du zi do: vá ri os
pa í ses afri ca nos;
d) gas to com de fe sa ele va do e cres ci men to eco nô mi co re du zi do: União So vié ti ca
nos anos 80.
Como se vê, pa re ce não ha ver con sen so so bre a re la ção en tre os gas tos com defe sa e o cres ci men to eco nô mi co. Enquan to al guns es tu di o sos do as sun to ale gam que
os gas tos com de fe sa des vi am re cur sos es sen ci a is à pes qui sa e ao de sen vol vi men to,
ou tros fa zem ques tão de as si na lar a pos si bi li da de de se ob ter ex ter na li da des po sitivas
dos gas tos com de fe sa so bre a tec no lo gia, a qual pode se be ne fi ci ar dos re sul ta dos das
pes qui sas mi li ta res. Ou tros, ain da, fa zem ques tão de men ci o nar a ge ra ção de em pre gos de cor ren te do cres ci men to da in dús tria bé li ca e dos pró pri os efe ti vos mi li ta res.
Exem plo in te res san te des ta úl ti ma vi são é o caso do Uru guai: pe que no em pro por ções
ge o grá fi cas e eco nô mi cas, aque le país pa re ce ha ver em pres ta do a seu sis te ma de re cru ta men to mi li tar um ver da de i ro as pec to de pro gra ma de em pre gos. De acor do com
pesquisa re alizada pelo International Institute for Security Stu dies, di vul ga do em
mar ço de 2001, o Uru guai em pre ga cer ca de 7 pes so as em seu se tor de de fe sa para
cada 1000 ha bi tan tes. Para que se te nha uma no ção de quão ele va da é essa pro por ção,
seus vi zi nhos ma i o res, Bra sil e Argen ti na, em pre gam me nos de 2 pes so as por cada
1000 ha bi tan tes no seu se tor de de fe sa.
De fe sa como bem pú bli co
Da te o ria dos bens eco nô mi cos re ti ra-se a no ção do bem pú bli co, as sim con side ra do por ser não-ri val e não-ex clu si vo. Por bem não-ri val en ten de-se aque le que, ao
ser con su mi do, uti li za do ou de man da do por al guém, não che ga a im pe dir ou re du zir
sua dis po ni bi li da de para ou tros. Por bem não-exclusivo en ten de-se aque le cujo prove i to ou uso não pode ser im pe di do pelo seu pro ve dor. Nes se sen ti do, a de fe sa na ci onal cons ti tui bem pú bli co, ou seja, o fato de um ci da dão “usu fru ir” da de fe sa não signi fi ca que ou tro ci da dão não pos sa fa zer o mes mo (bem não-ri val) e o pro ve dor da defe sa, nor mal men te o Esta do, não é ca paz de im pe dir um ou ou tro ci da dão de usu fru ir
do mes mo bem (bem não-ex clu si vo). A no ção do con su mi dor opor tu nis ta (do in glês
free-rider), adjacente ao con ce i to do bem pú bli co, tam bém se mos tra apli cá vel ao
tema da de fe sa, ou seja, é pos sí vel que um ci da dão que “não pa gue” pela de fe sa (so ne ga dor de im pos tos, por exem plo) dela usu frua na mes ma in ten si da de que aque le que
“pa gue” nor mal men te por ela (con tri bu in te em si tu a ção re gu lar). A con clu são dessa
bre ve aná li se é que di fi cil men te o se tor pri va do in te res sar-se-á pelo for ne ci men to do
“bem” de fe sa, mas, como um mí ni mo de de fe sa pa re ce ser sem pre im pres cin dí vel, o
Esta do de ve rá en car re gar-se de sua en tre ga à co le ti vi da de.
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Extra in do o má xi mo dos in ves ti men tos em de fe sa
As opor tu ni da des e os de sa fi os re la ci o na dos com a re du ção de cus tos de defe sa, com vis tas à li be ra ção de re cur sos para apli ca ção em ou tras áre as, en con tra
lu gar de des ta que en tre as pre o cu pa ções eco nô mi cas de mu i tos pa í ses. Isto por que
os se to res mi li ta res po dem de man dar re cur sos fi nan ce i ros, de ca pi tal hu ma no, de
equi pa men tos, ter ras e in fra es tru tu ra cuja au sên cia em ou tros setores da vida eco nô mi ca da na ção se mos tre crí ti ca. Entre tan to, o im pul so para se re du zir cus tos
com de fe sa deve ser sem pre con tra ba lan ça do pe las ne ces si da des mí ni mas de de fesa, não per mi tin do con tin gen ci ar os in ves ti men tos mi li ta res a um ní vel em que
não mais seja pos sí vel ga ran tir a paz e a es ta bi li da de ne ces sá ri as ao de sen vol vimen to da na ção.
O Inter na ti o na les Kon ver si ons zen trum Bonn, cen tro de es tu dos lo ca li za do na
Alemanha, tem-se de di ca do a es ta be le cer uma ti po lo gia dos cha ma dos ati vos mi li ta res, de for ma a en qua drar os equi pa men tos, os ter re nos, as ins ta la ções, o pes so al envol vi do em ati vi da des mi li ta res e o pró prio or ça men to mi li tar se gun do uma ma triz l ógi ca e co e ren te de aná li se. O prin ci pal cri té rio de clas si fi ca ção uti li za do é o da fun gibi li da de, de fi ni da como o grau de mo bi li da de de um ati vo qual quer do âm bi to mi li tar
para o se tor ci vil. Se gun do este pon to de vis ta, os ati vos mi li ta res po dem ser ana li sados se gun do uma óti ca de apro ve i ta men to e suas po ten ci a li da des para usos ci vis. A
idéia é de que se pos sa ex tra ir o má xi mo de be ne fí ci os ge ra is dos gas tos mi li ta res, de
for ma a es ta be le cer uma re la ção po si ti va en tre o in ves ti men to mi li tar e a in du ção ao
cres ci men to eco nô mi co do país.
Prin cí pi os or ça men tá ri os e de fe sa
O or ça men to é, por ex ce lên cia, a con cre ti za ção da von ta de po lí ti ca de um país.
Na prá ti ca, toda pro pos ta po lí ti ca con sis te ape nas em dis cur so até o mo men to em que
es te ja in clu í da na pa u ta or ça men tá ria, o que abran ge as pro pos tas vol ta das para a defe sa na ci o nal. Res sal va das al gu mas dis tin ções es pe cí fi cas, na tu ra is a qual quer área de
atu a ção go ver na men tal, as qua is po dem exi gir al gu ma adap ta ção con ce i tu al, o or çamen to da de fe sa é pas sí vel de ava li a ção a par tir dos prin cí pi os or ça men tá ri os ge r ais.
Alguns de les são, a se guir, ra pi da men te men ci o na dos e re su mi da men te as so ci a dos à
ques tão da de fe sa na ci o nal:
a) Prin cí pio da Uni da de. O or ça men to deve ser uno, ou seja, cada uni da de deve possu ir ape nas um or ça men to. As uni da des mi li ta res, bem como as ci vis re la ci o nadas com a de fe sa não de vem cons ti tu ir or ça men tos pa ra le los. Este prin cí pio é de
fun da men tal im por tân cia para a ati vi da de de con tro le de con tas, pois evi ta que
seja ne ces sá rio “ga rim par” in for ma ções or ça men tá ri as em di fe ren tes fon tes;
b) Prin cí pio da Uni ver sa li da de. O or ça men to deve con ter to das as re ce i tas e despe sas. No caso das uni da des mi li ta res e ci vis re la ci o na das à de fe sa, de vem ser
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

27

in clu í das tam bém as even tu a is re ce i tas pró pri as, tais como as ta xas co bra das
pela Ma ri nha pela uti li za ção da si na li za ção náu ti ca;
c) Prin cí pio da Anu a li da de ou Pe ri o di ci da de. O or ça men to pú bli co deve ser corres pon den te a um pe río do tem po ral de ter mi na do, ge ral men te um ano. Do pon to
de vis ta do con tro le de con tas, o prin cí pio se re la ci o na di re ta men te com a questão da aná li se, pois, ao re du zir os ci clos de apli ca ção dos re cur sos a uma uni dade tem po ral co mum, per mi te com pa ra ções co e ren tes en tre or ça men tos exe cu tados em di fe ren tes pe río dos;
d) Prin cí pio da Dis cri mi na ção ou Espe ci a li za ção. É um prin cí pio es sen ci al men te
re la ci o na do com o tra ba lho fis ca li za dor dos par la men tos e das en ti da des su pe rio res de fis ca li za ção so bre as fi nan ças exe cu ti vas. No que se re fe re à de fe sa, devem ser evi ta das re fe rên ci as ge né ri cas, de for ma a per mi tir aná li se seg men tadas e efi ca zes das ações exe cu ta das, da mes ma for ma que ocor re com as de ma is
ins ti tu i ções na ci o na is;
e) Prin cí pio da Exclu si vi da de. O or ça men to mi li tar, como os or ça men tos dos dema is se to res da ação go ver na men tal, deve con ter ape nas ma té ria or ça men tá ria.
A exis tên cia das “ca u das or ça men tá ri as”, isto é, ma té ri as dis tin tas apro va das no
bojo da pri o ri za ção do or ça men to, gera dis tor ções na ela bo ra ção, na exe cu ção e
na ava li a ção or ça men tá ri as;
f) Prin cí pio do Equi lí brio. Como ocor re nos de ma is se to res da ati vi da de do Estado, as des pe sas com de fe sa não de vem su pe rar as re ce i tas. Do con trá rio, toda a
ex pec ta ti va de con tri bu i ção do se tor de fe sa para o cres ci men to eco nô mi co pode
ser ne u tra li za da pelo de se qui lí brio or ça men tá rio.
Ou tros prin cí pi os con sa gra dos na dou tri na tam bém de vem ser apli ca dos à
ques tão do or ça men to da de fe sa: cla re za, pu bli ci da de, exa ti dão, pro gra ma ção,
etc. Um prin cí pio or ça men tá rio, en tre tan to, vem ga nhan do es pe ci al for ça na li tera tu ra cor ren te: o da le gi ti mi da de. O Prin cí pio da Le gi ti mi da de diz res pe i to à r e la ção que deve exis tir en tre o or ça men to apro va do e exe cu ta do e a sua ge ra ção de
for ma le gí ti ma, ou seja, em con so nân cia com os in te res ses na ci o na is e com a
idéia so ci al men te con sa gra da do que seja “cor re to”. A prin ci pal vir tu de da aplica ção do Prin cí pio da Le gi ti mi da de ao tema da de fe sa re si de em sua ten dên cia a
im pul si o nar o con tro le so ci al so bre um tema normalmente alheio ao co nhe cimen to do ci da dão co mum. O con tro le so ci al dos re sul ta dos ob ti dos pela ação gover na men tal tem sido re pe ti da men te en fa ti za do pe las ins ti tu i ções su pe ri o res de
fis ca li za ção e por es tu dos aca dê mi cos como ins tru men to de con so li da ção da demo cra cia e da efi ciên cia no uso dos re cur sos pú bli cos.
Ca rá ter con ti nu a do dos gastos com de fe sa e a plu ri a nu a li da de do or ça men to
A defesa, já de fi ni da como bem público a partir de suas características de
não-ri va li da de e não-ex clu si vi da de, não é um bem cujo pro vi men to pos sa ser in terrom pi do. Da mes ma for ma, os gas tos com a de fe sa não são do tipo com os qua is se
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pos sa de i xar de efe tu ar gas tos. Nor mal men te, en vol vem equi pa men tos e mate ri al de
alto cus to, so bre tu do quan to mais inten si vos em tecno lo gia a eles in cor po ra da, e de man dam des pe sas com ma nu ten ção e tre i na men to de ca rá ter con ti nu a do, sob pena de
in vi a bi li za ção do cum pri men to das ta re fas per ti nen tes.
So bres sai a ques tão da plu ri a nu a li da de do or ça men to da de fe sa. Cada in ves timen to re a li za do traz em si a pro je ção dos cus tos com ma nu ten ção, tre i na men to e outros itens por su ces si vos pe río dos or ça men tá ri os. Por exem plo, no que se re fe re à críti ca ques tão dos so bres sa len tes e da mu ni ção, há que ser sem pre ques ti o na do se um
ar ma men to novo in cor po ra do ao ar se nal do país não cor re o ris co de ter seu em pre go
in vi a bi li za do por uma fal ta de par tes es sen ci a is ao seu fun ci o na men to. Por mais que
um equi pa men to haja sido ad qui ri do a cus to fa vo rá vel, faz-se sem pre per ti nen te ques ti o nar os cus tos en vol vi dos com sua pos te ri or uti li za ção e ma nu ten ção, os qua is, mu itas ve zes, po de rão in ver ter des fa vo ra vel men te um fiel de ba lan ça que an tes apon ta va
para um in ves ti men to pro mis sor.
Con tro le ex ter no e de fe sa
O con tro le ex ter no da ad mi nis tra ção tem a fun ção pre cí pua de ga ran tir a uti li zação dos re cur sos fi nan ce i ros e do pa tri mô nio do país em acor do com a ma ni fes ta ção
le gí ti ma dos in te res ses na ci o na is. Cabe ao controle externo, de vidamente apo iado
pelo con tro le in ter no, agir como guar dião do in te res se pú bli co em re la ção às ações
executadas com re cur sos go ver na men ta is. Espe ci al men te no que se re fe re à de fe sa,
tradicionalmente um tema de pou ca pro xi mi da de em re la ção ao ci da dão co mum, as
en ti da des de fis ca li za ção pra ti ca men te as su mem a to ta li da de do pa pel con tro la d or, o
que re do bra sua res pon sa bi li da de peran te a so ci e da de ci vil.
A aná li se da le ga li da de dos atos con ti nua a ser de fun da men tal im por tân cia para
a ga ran tia de re gu la ri da de na uti li za ção de re cur sos. Não obs tan te, cada vez mais ga nham ên fa se as ques tões da efi cá cia e da efi ciên cia, ou seja, do atin gi men to efe ti vo
dos propó si tos al me ja dos, ao me nor cus to pos sí vel. Em ter mos da eco no mia e do orça men to de de fe sa, tais ques tões ga nham es pe ci al re al ce em fun ção da pró pria ca rac te rís ti ca fun da men tal do pro du to por ela ofer ta do: a ab so lu ta im pres cin di bi li dade. A
paz e a estabilidade ob ti das por uma de fe sa efi caz e efi ci en te cons ti tu em con di ção
sine qua non para o pro gres so e, por tan to, di re ta men te li ga das à mis são cons ti tu ci onal men te atri bu í da ao con tro le ex ter no.
CONCLUSÃO
A eco no mia pode ser uti li za da como fer ra men ta ana lí ti ca para as ques tões
da de fe sa na ci o nal. Tal pro pos ta ofe re ce a opor tu ni da de de es tu do do tema sob
uma óti ca in te gra do ra em re la ção à po lí ti ca na ci o nal, ain da que não se re vis ta do
ca rá ter de res pos ta ab so lu ta a to dos os ques ti o na men tos que en vol vam a po lí ti ca
de de fe sa de um país.
A apli ca ção dos con ce i tos e prin cí pi os da eco no mia ao mun do da de fe sa per mi te
o tra ta men to des te tema se gun do uma for ma de en ten di men to mais fa mi li ar à so ci e daR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

29

de, uma vez que os con ce i tos tra di ci o na is de de fe sa nor mal men te se de sen vol vem em
um am bi en te mais ou me nos her mé ti co, com pou ca trans fe rên cia de co nhe ci men to inter dis ci pli nar. Essa pers pec ti va é ex tre ma men te re le van te, so bre tu do quan do o país pas sa por mo men tos de re de fi ni ção ins ti tu ci o nal em sua es tru tu ra de defe sa.
É o caso do atu al mo men to vi vi do pelo Bra sil. A re cen te cri a ção do Mi nis té rio
da De fe sa, com o con se qüen te re for ço da no ção de con tro le ci vil so bre as for ças ar madas, leva à neces si da de de re dis cus são das re la ções en tre as ar mas e a so ci e da de que
elas de vem pro te ger e que a elas con fia a guar da de seus mais im por tan tes va lo res. Os
con ce i tos pu ra men te mi li ta res, nor mal men te de sen vol vi dos em cír cu los fe cha dos de
co nhe ci men to, pou co di vul ga dos por re ce io das au to ri da des en vol vi das ou como re sul ta do do ba i xo ní vel de in te res se so ci al, podem re pre sen tar, em ma i or ou me nor medi da, um obs tá cu lo à ob ten ção do es pe ra do en ten di men to. A eco no mia de de fe sa apresen ta-se, a este res pe i to, como fer ra men ta de in te gra ção en tre os se to res ci vil e militar
do país, não como subs ti tu ta dos con ce i tos mi li ta res, mas como sua im por tan te ali a da.
A subs ti tu i ção ra di cal de con ce i tos e prin cí pi os mi li ta res con tra põe-se à própria ne ces si da de de exis tên cia das for ças ar ma das. Con fi gu ra-se em si tu a ção ex tre ma da que,
como é de se es pe rar, di fi cil men te se mos tra ra zoá vel. Con tu do, a in te gra ção en tre a
aná li se eco nô mi ca e a aná li se mi li tar pode ge rar um re for ço mú tuo aos dois cam pos
do co nhe ci men to, com be ne fí ci os sig ni fi ca ti vos para am bos.
Con ce i tos eco nô mi cos como o das com bi na ções de pro du ção, por exem plo, pode rão con du zir a me lhor alo ca ção dos re cur sos mi li ta res se gun do a óti ca eco nô mi ca.
Isso, pro va vel men te, sig ni fi ca ria a uti li za ção des ses re cur sos em ní ve is de pro duti vida de ma i o res, de for ma a re ti rar do uni ver so mi li tar a ma i or con tri bu i ção pos sí v el, inse rin do de for ma mais con sis ten te e in te li gí vel a ques tão mi li tar na ques tão na ci onal,
e des fa zen do a ima gem de um apa ren te e ina ce i tá vel di vór cio en tre o ci da dão e o solda do. A aná li se da de fe sa se gun do o con ce i to de tra de-off pos si bi li ta a de fi ni ção dos
cus tos da de fe sa não ape nas em fun ção de seu sig ni fi ca do fi nan ce i ro, mas em fun ção
da qui lo que de i xa de ser en tre gue à so ci e da de. Tem-se, com isso, mais um ar gu men to
de aná li se, uti li zá vel na bus ca da melhor alo ca ção pos sí vel dos recursosnacionais e
na com po si ção de uma políticanacional mais con so nan te com as ne ces si da des e os
in te res ses na ci o na is.
O en ten di men to da sin gu la ri da de do pro du to ofer ta do pela de fe sa de um país
tam bém se mos tra re le van te para a re a li za ção de uma aná li se mais apro fun da da. A
con si de ra ção eco nô mi ca das ques tões de de fe sa re quer o en ten di men to de sua sin gula ri da de e de sua ca rac te rís ti ca es sen ci al de bem pú bli co. Essa no ção deve ser ex pli cada à so ci e da de, di re ta men te ou por meio de seus re pre sen tan tes, de for ma a des fa zero
di vór cio ci da dão-sol da do e a en qua drar a aná li se dos or ça men tos da de fe sa se gun do
uma ló gi ca co e ren te e ade qua da às suas pe cu li a ri da des, em par ti cu lar, à di fi cul d ade
de men su ra ção de re sul ta dos. A con si de ra ção de tais pe cu li a ri da des po de rá cons ti tuir
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ferramenta útil para a ob ten ção dos me lho res re sul ta dos possí ve is dos in ves ti men tos
em defesa e para a ge ra ção de ex ter na li da des po si ti vas em re la ção ao cres ci men to
econômico nacional.
O or ça men to como a eco no mia, tam bém em pres ta seus con ce i tos e prin cípi os à aná li se do tema da de fe sa. Uma vez ser o or ça men to, por ex ce lên cia, o instru men to de con cre ti za ção da ati vi da de go ver na men tal, mu i to da ade qua da de fini ção do per fil da de fe sa de pen de de sua apro pri a da in ser ção no con tex to do orça men to na ci o nal. Assim, a aná li se das ques tões de de fe sa se gun do a óti ca or çamen tá ria ten de a apro xi mar o as sun to dos de ma is in te res ses na ci o na is. Em es peci al no que se re fe re às ques tões da le gi ti mi da de e do con tro le, a in te gra ção da
óti ca es sen ci al men te mi li tar à óti ca or ça men tá ria, ao im pul si o nar o con tro le cida dão so bre a de fe sa, ace na para um im por tan te pas so na re de fi ni ção bem-su cedi da das re la ções en tre a so ci e da de ci vil e seus sol da dos.
Cum pre sa li en tar, por fim, o pa pel do con tro le ex ter no no âm bi to das aná li ses
eco nô mi cas e or ça men tá ri as da de fe sa na ci o nal. Como os te mas de de fe sa, nor mal men te, são tra ta dos de for ma dis tan te da so ci e da de ci vil, o con tro le ex ter no tem redobra do sua res pon sa bi li da de. Res pon sá vel pela aná li se da le ga li da de, da eco no mi cidade, da efi ciên cia e da efi cá cia na uti li za ção dos re cur sos pú bli cos, no que se re fe re à
de fe sa, em par ti cu lar, o con tro le ex ter no ter mi na por as su mir iso la da men te o po der de
vigilância, tor nan do-se, ver da de i ra men te, “os olhos” da soci e da de so bre a de fe sa e,
mu i to fre qüen te men te, “os úni cos olhos”. A exis tên cia nos ór gãos de con tro le de se tores especializados no assunto, bem como de téc ni cos qua li fi ca dos, re pre sen ta uma
importante ini ci a ti va para ga ran tir a me lhor de fe sa pos sí vel para o país. Entre tan t o
deve o con tro le ex ter no agir, tam bém, como meio in te gra dor dos in te res ses en vol vidos, com vis tas ao de sen vol vi men to, no seio da de fe sa na ci o nal, de uma efe ti va menta li da de de con tro le: efi caz, efi ci en te, des pro vi da de pre con ce i tos da no sos e visando,
ex clu si va men te, ao bem do país.
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A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL
Cláu dia Dias1
Evo lu ção da ges tão da in for ma ção
A ges tão da in for ma ção, des de o fi nal do sé cu lo XIX, tem ex pe ri men ta do vá ri as
mu dan ças con ce i tu a is e prá ti cas. De acor do com Hor ton (1986), até os anos 80, a gestão da in for ma ção pas sou por sete es tá gi os di fe ren tes. No pri me i ro es tá gio, a pre ocupa ção era o con tro le fí si co dos su por tes in for ma ci o na is que, após a vi ra da do sé culo,
in cli nou-se para a me ca ni za ção, sim pli fi ca ção e re pli ca ção des ses su por tes, dan do
ori gem aos pri me i ros es for ços no con tro le da pro li fe ra ção dos su por tes in for ma ci o nais, es sen ci al men te em pa pel.
Com o ge ren ci a men to de ar qui vos, nos anos 20 e 30, sur giu a ter ce i ra fase,
enfocando a ge rên cia dos su por tes in for ma ci o na is de uma for ma mais or ga ni za da
e am pla. Com o ad ven to do com pu ta dor, ini ci ou-se a quar ta eta pa, re pre sen ta da
pela ges tão das tec no lo gi as de in for ma ção au to ma ti za das. O quin to es tá gio ca racterizou-se pela explosão das in for ma ções, com a di fu são dos com pu ta do res nas
gran des cor po ra ções e de ou tras tec no lo gi as como mi cro fil mes, mi cro fi chas e dispo si ti vos óp ti cos.
No fi nal dos anos 60, sur giu o con ce i to de sis te mas de in for ma ção ge ren ci a is, o
qual se con sa grou no sex to es tá gio evo lu ti vo da ges tão da in for ma ção. De fi ni do por
Oli ve i ra como “pro ces so de trans for ma ção de da dos em in for ma ções que são uti li zadas na es tru tu ra de ci só ria da em pre sa” (1996, p. 39), o sis te ma de in for ma ções ge renci a is (SIG) é ca paz de for ne cer in for ma ções mais con sis ten tes para a to ma da de de cisões, pro por ci o nan do uma vi são con tex tu al do pas sa do e do presente, e permitindo
aos exe cu ti vos a ela bo ra ção de prog nós ti cos mais re a lis tas. Oli ve i ra (1996) acres centa que o SIG pode acar re tar me lho ria na pro du ti vi da de e nos ser vi ços pres ta dos; re du1

Mes tre em Ciên cia da Infor ma ção, gra du a da em Enge nha ria Elé tri ca (Uni ver si da de de Bra sília). Tra ba lha como Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no no Tri bu nal de Con tas da União,
na área de Au di to ria da Tec no lo gia da Infor ma ção _ ADFIS.
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ção de cus tos ope ra ci o na is e do grau de cen tra li za ção das de ci sões na em pre sa; e me lho ria no aces so às in for ma ções, en tre ou tros be ne fí ci os.
Nos anos 70, a ges tão da in for ma ção pas sou a ser de no mi na da tam bém de
ges tão de re cur sos de in for ma ção, cons ti tu in do-se em uma es tra té gia para o ge renci a men to de to das as in for ma ções ne ces sá ri as em uma or ga ni za ção. A ma i o ria das
ins ti tu i ções atu a is se en con tra nes se sé ti mo es tá gio evo lu ti vo da ges tão da in forma ção, ape sar de, mais re cen te men te já ter sur gi do um novo con ce i to – a ges tão do
conhecimento.
Cronin & Davenport, em seu livro Ele ments of Information Management
(1991), des cre vem que a ges tão da in for ma ção se ba se ia em co nhe ci men to co di fi ca do
(sím bo los, pa drões e al go rit mos) para for mal men te re pre sen tar en ti da des in for ma ci ona is que per mi tem a au to ma ção de pro ces sos, to ma da de de ci são, re cu pe ra ção da infor ma ção .
Tay lor & Far rell (1992) co men tam que há um con sen so de que a ges tão da infor ma ção é ca paz de identificar, coor de nar e ex plo rar en ti da des in for ma ci o na is de
uma or ga ni za ção, uti li zan do as ca rac te rís ti cas des sas en ti da des para agre gar va lor às
in for ma ções já exis ten tes e au men tar a van ta gem com pe ti ti va des sa or ga ni za ção sobre seus con cor ren tes.
Em al guns tex tos, a ges tão da in for ma ção é uti li za da como si nô ni mo de
sis te mas de in for ma ções, tec no lo gia da in for ma ção, ge rên cia de da dos, aná li se
de sis te mas, en tre ou tras no men cla tu ras. Na ver da de, ges tão da in for ma ção é
tudo isso e algo mais. A atu al ges tão da in for ma ção uti li za a tec no lo gia da in forma ção, a ci ber né ti ca, a aná li se de sis te mas, os con ce i tos das ciên ci as da com puta ção e da in for ma ção, os sis te mas de in for ma ções ge ren ci a is, a en ge nha ria, a
au to ma ção de es cri tó ri os e os prin cí pi os de ne gó ci os e de ad mi nis tra ção para
pla ne jar, ge ren ci ar e con tro lar um dos re cur sos mais im por tan tes para a so bre vivên cia de uma ins ti tu i ção no mer ca do atu al – a informação.
Rowley apud Butcher & Rowley (1998) considera a ges tão da informação
como uma dis ci pli na que en glo ba pla ne ja men to da po lí ti ca de in for ma ção de uma organização, desen vol vi men to e ma nu ten ção de ser vi ços e sis te mas in te gra dos, oti mi za ção de flu xos de in for ma ção e adap ta ção das tec no lo gi as de pon ta às ne ces si da des
fun ci o na is dos usuá ri os, qual quer que seja seu pa pel ou sta tus na or ga ni za ção.
Com essa con cep ção, But cher & Row ley (1998) pro pu se ram o mo de lo dos
“sete Rs da ges tão da in for ma ção”. Nes se mo de lo, os Rs re pre sen tam o ci clo infor ma ci o nal, des de a le i tu ra (re a ding) de uma in for ma ção, pas san do pe las fa ses
de re co nhe ci men to, re in ter pre ta ção, re vi são, dis tri bu i ção (re le a se), re es tru tura ção e, fi nal men te, para fe char o ci clo, re cu pe ra ção (Fi gu ra 1).
34
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Fi gu ra 1 Mo de lo dos sete Rs da ges tão da in for ma ção (Dias, 2001c).

Esse ci clo pode ser ob ser va do em qualquer con tex to in for ma ci o nal, in clu si ve no
mun do di gi tal. Um novo con ce i to de ges tão da in for ma ção di gi tal - o por tal cor po ra t i vo utilizametadados2 e a lin gua gem XML (eXtensible MarkupLanguage ) para in te grar os
da dos não es tru tu ra dos, man ti dos em ar qui vos tex tu a is, re la tó ri os, men sa gens de correio
ele trô ni co, grá fi cos, ima gens , aos da dos es tru tu ra dos das ba ses de da dos do data wa r ehou se, for ne cen do aces so às in for ma ções ins ti tu ci o na is a par tir de uma in ter fa ce in di vidu a li za da, dis po ní vel na rede hi per tex tu al cor po ra ti va – Intra net 3 (Fi gu ra 2).
Figura 2 Mo de lo con ce i tu al de por tal cor po ra ti vo
– adap ta do de Shi la kes & Tylman (1998).

2

Des cri ção da es tru tu ra, con te ú do, ín di ces e ou tras pro pri e da des dos da dos, isto é, da dos sobre da dos.

3

Apli ca ção da tec no lo gia Inter net no âm bi to in ter no da em pre sa.
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Por tal cor po ra ti vo como fer ra men ta de ges tão da in for ma ção di gi tal
Se gun do Dias (2001a), o por tal cor po ra ti vo, em sua con cep ção mais com ple ta,
pro põe-se a ser uma fer ra men ta ca paz de per me ar todo o ci clo in for ma ci o nal, já que
en glo ba tec no lo gi as ca pa zes de im ple men tar, in di vi du al men te, cada uma das fun ções
men ci o na das na Fi gu ra 1, des de a le i tu ra até a re cu pe ra ção da in for ma ção.
O pro ces so ini ci al de le i tu ra do ci clo in for ma ci o nal de uma or ga ni za ção, usan do
por ta is cor po ra ti vos ocor re a par tir da aqui si ção de co nhe ci men to re le van te con ti do em
documentos,correspondências,páginas web 4, re la tó ri os e aná li ses, ge ra dos e/ou ar ma ze na dos ele tro ni ca men te, e aces sa dos via in ter fa ce web apre sen ta da na tela do com puta dor de cada usuá rio. Uma vez lido, o co nhe ci men to ex pres so no do cu men to cons titui-se em in for ma ção para o le i tor. Essa in for ma ção, por meio do pro ces so cog ni ti vo do
le i tor, trans for ma-se em co nhe ci men to sub je ti vo (fase de re co nhe ci men to).
A re in ter pre ta ção, por sua vez, ocor re quan do esse co nhe ci men to sub je ti vo é
trans cri to para ou tro do cu men to qual quer, tor nan do-o pú bli co. Essa trans cri ção, no
mun do di gi tal, pode ser fe i ta com edi to res de tex to, pla ni lhas ele trô ni cas,softwaresde
ima gem, grá fi cos, os qua is são ar ma ze na dos no sis te ma de pro ces sa men to co o pe ra tivo do por tal.
A fase se guin te, a re vi são, nada mais é do que a va li da ção ou a ava li a ção do que
foi trans cri to por um in di ví duo, po den do ser fe i ta por meio de sis te mas de au to ma ção
de es cri tó rio ou soft wa res chamadosgroupwares, es pe ci al men te pro je ta dos para fa cili tar a co mu ni ca ção e o tra ba lho co o pe ra ti vo en tre pes so as de um mes mo gru po. Os
usuá ri os dogroup wa re são ca pa zes de dar su ges tões, fa zer cor re ções, ci tar ou tros auto res, es ta be le cer co ne xões com ou tros do cu men tos que tra tam do mes mo as sun to.
Uma vez va li da do pelo gru po, o co nhe ci men to atin ge o do mí nio pú bli co na fase
de dis tri bu i ção, isto é, pas sa a fi car dis po ní vel a qual quer pes soa da que la co mu ni d ade. Essa dis tri bu i ção, den tro de uma em pre sa, pode ser fe i ta atra vés de sua rede de comunicação in ter na, via cor re io ele trô ni co, pe rió di co vir tu al, bo le tim ele trô ni c o de no tí ci as ou ain da Intra net cor po ra ti va. No caso do por tal cor po ra ti vo, a dis tri bu i ção é fe i ta via in ter fa ce web per so na li za da.
A or ga ni za ção que man tém esse do mí nio de co nhe ci men tos e in for ma ções certa men te pre ci sa ge ren ci ar todo esse con jun to de re cur sos, se le ci o nan do, co le tan d o e
pro ven do aces so às in for ma ções con si de ra das re le van tes para os ob je ti vos e ne gó cios
da or ga ni za ção. Em uma or ga ni za ção de mé dio ou gran de por te, além dos do cu mentos tex tu a is, é co mum a ge ra ção e o ar ma ze na men to das in for ma ções co ti di a nas da
em pre sa em ban cos de da dos ope ra ci o na is, por meio de apli ca ti vos e sis te mas di versos. Para a to ma da de de ci sões de ne gó ci os, en tre tan to, as in for ma ções con si de ra das
re le van tes e es tra té gi cas são ex tra í das des sas ba ses de da dos ope ra ci o na is e carre gadas no siste ma de pro ces sa men to de de ci sões, isto é, são re es tru tu ra das, por meio de
4
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fer ra men tas de ex tra ção, trans for ma ção e carga dis po ní ve is na tec no lo gia data wa re housing.
O data wa re hou se é um gran de re po si tó rio de da dos, ela bo ra do com a fi na li dade de dar su por te ao pro ces so de ci só rio es tra té gi co da em pre sa. De acor do com Inmon
& Hac kat horn (1997), pre cur so res des sa tec no lo gia, o data wa re hou se é um con jun to
de da dos ba se a do em as sun tos, in te gra do, não-vo lá til e va riá vel em re la ção ao tem po,
de apo io às de ci sões ge ren ci a is. Seu ob je ti vo prin ci pal é sa tis fa zer as neces si dades
dos usuá ri os, ar ma ze nan do in for ma ções úte is e re le van tes para o ge ren ci a men to dos
negócios.
Por fim, a re cu pe ra ção de co nhe ci men to re le van te a cada usuá rio, a par tir des sa
am pla co le ção ou re po si tó rio, pode ser fe i ta com fer ra men tas usu a is de re cu pe ra ção
de in for ma ção; ins tru men tos per so na li za dos, mais di re ci o na dos às re a is neces sidades
dos usuá ri os; a uti li za ção de me ta da dos e da lin gua gem XML; ou ain da fer ra men tas
5
de in te li gên cia de ne gó ci os e apli ca ti vos ana lí ti cos que com põem o sis te ma de proces sa men to de de ci sões do por tal, ca paz de ge rar re la tó ri os e aná li ses a serem dis t ri bu í dos aos usuá ri os atra vés da rede cor po ra ti va, via cor re io ele trô ni co ou in ter face
web do por tal. Des sa for ma, o ci clo in for ma ci o nal pro por ci o na do pelo por tal cor po r ati vo se re i ni cia.
A par tir des sa ex pli ca ção do ciclo informacional em um por tal cor po ra ti vo,
Dias (2001a) con clui que o por tal con gre ga, na ver da de, vá ri as tec no lo gi as já exis tentes, tais como au to ma ção de es cri tó ri os, group wa re, ban cos de da dos, data warehouse, Intra net, cor re io ele trô ni co, me ta da dos e sis te mas in te li gen tes de aná li se e recu pera ção. Sua van ta gem é jus ta men te o po der de in te gra ção, per so na li za ção, con sis tência
e com pa ti bi li da de des sas tec no lo gi as em uma úni caferramenta.
Se gun do Col lins (1999), os por ta is cor po ra ti vos são o pró xi mo pas so no de senvol vi men to de in ter fa ces de usuá rio às in for ma ções cor po ra ti vas, ten do como “an cestra is” os sis te mas de su por te à de ci são e os sis te mas de in for ma ções ge ren ci a is. Co llins con si de ra o por tal cor po ra ti vo como o mais im por tan te pro je to de ges tão de in for ma ções des ta dé ca da, por sua ca pa ci da de de “li ber tar” as in for ma ções es con di das nos
data wa re hou ses e nos ar qui vos não es tru tu ra dos dis per sos pela or ga ni za ção.
Uso de por ta is cor po ra ti vos na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
Ao pes qui sar a Inter net, cons ta ta-se que vá ri as ins ti tu i ções da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral es tão uti li zan do por ta is pú bli cos, isto é, portais web vol ta dos para o
pú bli co ex ter no à ins ti tu i ção, como uma for ma de se co mu ni car com a so ci e da de e dar
pu bli ci da de a seus atos. Assim como a te le vi são, o rá dio e a mí dia im pres sa, o por tal
público estabelece um relacionamento unidirecional com seus visitantes e consti5

Sis te mas in te li gen tes que au xi li am o pro ces so de pla ne ja men to es tra té gi co de umaorganização.
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tui-se em uma mí dia adi ci o nal para o mar ke ting de pro du tos e ser vi ços, além de “vender” a ima gem ins ti tu ci o nal.
A exis tên cia de um por tal pú bli co, en tre tan to, não sig ni fi ca, ne ces sa ri a men te,
que a ins ti tu i ção apli que essa mes ma tec no lo gia web para a ges tão de suas in for ma ções em meio di gi tal, a fim de or ga ni zá-las e fa ci li tar seu aces so. Pode-se di zer, en tretan to, que há uma gran de pro ba bi li da de des se co nhe ci men to ser apli ca do tam bém no
âm bi to in ter no.
Como exem plo de uso de por ta is cor po ra ti vos na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe deral bra si le i ra, pode-se ci tar o por tal cor po ra ti vo do Se na do Fe de ral, ana li sa do como
es tu do de caso por Dias (2001c). Esse por tal co me çou a ser de sen vol vi do pelo Cen tro
de Infor má ti ca e Pro ces sa men to de Da dos do Se na do (Pro da sen), na dé ca da de 90,
com o ob je ti vo de aten der, prin ci pal men te, às ne ces si da des de in for ma ção dos Ga bine tes dos par la men ta res, mas tam bém de ser uma fon te de con sul ta le gis la ti va ao públi co ex ter no e um meio de co mu ni ca ção com a so ci e da de bra si le i ra, tor nan do pú blicas as ações par la men ta res. Ini ci al men te, seu pro je to com pu nha-se de pá gi nasweb inde pen den tes, com in for ma ções es pe cí fi cas, as qua is fo ram in te gra das, no por tal de i nfor ma ções le gis la ti vas, no ano de 2000. Para exem pli fi car a im por tân cia des se pro je t o
para o Se na do, pode-se to mar a quan ti da de de aces sos, no mês de fe ve re i ro de 2001, à
sua página prin ci pal - 227.253 aces sos, e ao por tal de in for ma ções le gis la ti vas –
18.391 aces sos, sem dis tin ção de pú bli co, in ter no ou ex ter no; a ini ci a ti va de ins ti t u ir a
pá gi na prin ci pal do Se na do Fe de ral como pa drão na ini ci a li za ção dos navegadores
web de to dos os com pu ta do res da Casa; e a par ti ci pa ção dos usuá ri os in ter nos du ran te
a fase de de sen vol vi men to do por tal. Ape sar de ser usa do não só por usuá ri os do Se nado, mas tam bém por qual quer pes soa com aces so à Inter net, o prin ci pal pú bli co-alvo
des se por tal cor po ra ti vo são os par la men ta res e mem bros dos Ga bi ne tes.
Embo ra não te nha sido fe i ta uma cam pa nha de di vul ga ção in ter na mais efe ti va
des se por tal cor po ra ti vo, seus usuá ri os são mo ti va dos a uti li zá-lo na bus ca de in for ma ções para o de sem pe nho de suas ta re fas no Ga bi ne te, até por que al gu mas des sas
in for ma ções só es tão dis po ní ve is por meio do por tal.
À épo ca de sua pes qui sa, Dias (2001c) cons ta tou que o por tal le gis la ti vo do Sena do ca rac te ri za va-se como um por tal de pri me i ra ge ra ção, isto é, um ca tá lo go hi e r ár qui co de con te ú do com pos si bi li da de de bus ca de in for ma ções. Essa ge ra ção en fa ti z a
mais a ge rên cia de con te ú do, dis se mi na ção em mas sa das in for ma ções cor po ra ti vas e
o su por te à de ci são, não im ple men tan do to das as fa ci li da des apre sen ta das no mo de l o
conceitual de portal cor po ra ti vo, des cri to an te ri or men te. Dias (2001c) identific ou
ain da que as prin ci pa is ta re fas re a li za das no por tal pe los mem bros de cada Ga bi ne te
eram: a bus ca de in for ma ções so bre a tra mi ta ção de ma té ri as le gis la ti vas em exa me
no Con gres so Na ci o nal, es pe ci al men te aque las de au to ria do par la men tar do Ga bi nete; pes qui sa à le gis la ção bra si le i ra; e con sul ta às de li be ra ções, re gis tra das em atas, das
38
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Comissões de que o par la men tar par ti ci pa. Por tan to, os mó du los do por tal mais consul ta dos pe los par la men ta res e seus as ses so res eram ‘Tra mi ta ção de ma té ri as’, ‘Legis la ção’ e ‘Co mis sões’.
Cer ta men te, as sim como o Se na do Fe de ral, ou tras ins ti tu i ções go ver na men ta is
de vem es tar uti li zan do fer ra men tas de ges tão para or ga ni zar o ex ces so de in for ma ções a
que es tão su je i tas to dos os dias. Cabe aos au di to res e usuá ri os de tec no lo gia ten tar compre en der es sas no vas fer ra men tas para que pos sam ava liá-las e ti rar o má xi mo pro ve i t o
de las, tan to na vida pes so al como pro fis si o nal.
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CELEBRAÇÃO E PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO
DAS ESTAÇÕES ADUANEIRAS
Ja tir Ba tis ta da Cu nha1
Nos pro ces sos nos TC-625.212/1998-3 e TC-929.161/1998-0 do TCU, de ba teu-se a ques tão da ce le bra ção e pror ro ga ção dos con tra tos de per mis são das es ta ções
aduaneiras.
Para fins de acom pa nha men to por par te des te Tri bu nal, a Su pe rin ten dên cia Regi o nal da Re ce i ta Fe de ral na 10º Re gião Fis cal – SRRF/10º RF en ca mi nhou, nos termos do ar ti go 5º , in ci so VI, da en tão vi gen te Instru ção Nor ma ti va TCU nº 10/95, cópia dos ins tru men tos de con tra to de pror ro ga ção do pra zo de vi gên cia, re fe ren tes ao
Con tra to de Per mis são da Esta ção Adu a ne i ra Inte ri or de Ca no as/RS (TC-625.212/1998-3)
e aos Con tra tos de Per mis são das Esta ções Adu a ne i ras de Fron te i ra Ferro viá ri as de
Uru gua i a na/RS e Sant’Ana do Li vra men to/RS (TC-929.161/1998-0), ce le bra dos entre a União, por in ter mé dio da que la Superintendência, o primeiro com a em presa
BANRISUL Arma zéns Ge ra is S.A e os dois úl ti mos, com a Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S.A. – AGEF.
No que con cer ne ao con tra to fir ma do com o BANRISUL, a 9º SECEX pro pôs a
for mu la ção de de ter mi na ções à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, nos se guin tes ter mos:
“a) ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as e in dis pen sá ve is à re a li za ção das li ci tações para ou tor ga de no vas con ces sões e per mis sões alu di das no § 2º do art. 42 da Lei
nº 8.987/95, obe de cen do es tri ta men te o dis pos to no art. 12 do De cre to n º 1.910/96, bem
como o que de ter mi na o § 2º des se mes mo dis po si ti vo le gal, fi xan do a data li mi te de
20/05/2001 para que a SRF con clua o cer ta me li ci ta tó rio, a res pec ti va ou tor ga da conces são ou per mis são e a as si na tu ra dos fu tu ros con tra tos;
b) cor ri ja os con tra tos em que o pra zo de pror ro ga ção foi al te ra do nos ter mos do
in ci so IV do art. 1 º do De cre to nº 2.168/97, para que se ade qüem ao dis pos to no ‘ca put’ e
no § 2º do art. 12 do De cre to nº 1.910/96”.
Re la ti va men te ao con tra to ce le bra do com a AGEF, a 9 º SECEX ma ni fes tou-se
pela re gu la ri da de das cláu su las con tra tu a is exa mi na das, in clu si ve da pror ro ga çã o do
pra zo de vi gên cia dos ajus tes, e pro pôs o ar qui va men to dos au tos, res sal tan do a pos sibi li da de de con tra ta ção da AGEF com dis pen sa de li ci ta ção, cal ca da no in ci so VIII do
ar ti go 24 da Lei n º 8.666/93, por se tra tar de so ci e da de de eco no mia mis ta com con trole per ten cen te à União.
1

Sub pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU
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Foi so li ci ta da a ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU a res pe i to da
matéria.
A pror ro ga ção do pra zo de vi gên cia da de le ga ção para pres ta ção dos ser viços pú bli cos de mo vi men ta ção e ar ma ze na gem de mer ca do ri as na Esta ção Adu ane i ra de Ca no as/RS foi fe i ta com fun da men to no ar ti go 1º , in ci so IV, do De cre to
nº 2.168/97, a sa ber:
“Art. 1º A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, se re que ri do pe las con ces si o ná ri as ou
per mis si o ná ri as de re cin tos al fan de ga dos a que se re fe re o art. 12, in fine, do De creto
nº 1.910, de 21 de maio de 1996, po de rá au to ri zar:
(...)
IV – a pror ro ga ção por pe río do de cin co anos do pra zo pre vis to no ca put do
art. 12 do De cre to nº 1.910, de 1996”.
O alu di do dis po si ti vo do De cre to n º 1.910/96 está va za do nos se guin tes ter mos:
“Art. 12. Per ma ne ce rão vá li das pelo pra zo de 2 (dois) anos, con ta do da data
de pu bli ca ção des te De cre to, as per mis sões ou tor ga das sem con cor rên cia, em ca ráter pre cá rio e por pra zo in de ter mi na do, an te ri or men te à en tra da em vi gor da Lei nº
8.987, de 1995, para pres ta ção de ser vi ços em ter mi na is al fan de ga dos de uso pú blico, en tre pos tos adu a ne i ros de uso pú bli co, cen tra is adu a ne i ras in te ri o res e de p ósitos
al fan de ga dos pú bli cos”.
Nes se con tex to, o pronunciamento do Ministério Pú bli co cen trou-se em três
ques tões fun da men ta is: a pos si bi li da de de pror ro ga ção de pra zo am pa ra da em de creto, a vi a bi li da de de con tra ta ção di re ta do BANRISUL e da AGEF, e a na tu re za ju rí dica da con ces são/per mis são.

II
Pres cre ve a Cons ti tu i ção, em seu ar ti go 175, ca put e pa rá gra fo úni co, que “incum be ao Po der Pú bli co, na for ma da lei, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são ou
permissão, sem pre atra vés de li ci ta ção, a pres ta ção de ser vi ços pú bli cos”, ca ben do à
lei dis por so bre, en tre ou tros as pec tos, “o re gi me das em pre sas con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, o ca rá ter es pe ci al de seu con tra to e de sua pror roga ção ...” (gri fa mos).
Ve ri fi ca-se, as sim, que o le gis la dor cons ti tu in te re ser vou a dis ci pli na da ma té ria
em foco – pror ro ga ção de pra zo de con tra tos de con ces são e per mis são – uni ca men te
à lei em sen ti do for mal (le ga li da de es pe cí fi ca), com ex clu são, por tan to, de ou tra qualquer fon te in fra le gal.
Com efe i to, atos ad mi nis tra ti vos que são, de cre tos sem pre se en con tram em situ a ção in fe ri or à da lei, não po den do con tra riá-la. Impos sí vel, des se modo, no caso,
atri bu ir va li da de aos de cre tos su pra ci ta dos que, mais do que à lei, vão de en con tro aos
pre ce i tos cons ti tu ci o na is vi gen tes, não se pres tan do a am pa rar a pror ro ga ção dos prazos em tela.
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Tem-se, pois, que o ar ti go 12 do De cre to nº 1.910/96, e o ar ti go 1º, in ci so IV, do
De cre to nº 2.168/97, que au to ri zou nova pror ro ga ção, pa de cem de in cons ti tu ci o na lida de, sen do, por tan to, nu los de ple no di re i to, por re gu la rem di re ta men te ma té ria res guar da da pela re ser va le gal.
Vale fri sar que, con so an te res sal ta do nos au tos do TC-650.120/94-9 (De ci são n º
632/98 – Ple ná rio – Ata nº 48), “a de cla ra ção de ina pli ca bi li da de de nor ma le gal, em
face de conflito com a Constituição, por par te des te Tri bu nal, deve manifestar-se,
tão-só, atra vés da não-apli ca ção da nor ma in fra cons ti tu ci o nal, sen do-lhe ve da da a decla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de de lei em tese, na me di da em que re pre sen ta ria i nva são de com pe tên cia do Eg. STF, ins cul pi da na alí nea ‘a’ do in ci so I do art. 102 da
Car ta Mag na”.
Na prá ti ca, dado o tem po de cor ri do, já não se faz pos sí vel, atu al men te, a pror roga ção de pra zo com am pa ro no ar ti go 1º , in ci so IV, do De cre to nº 2.168/97. Ain da assim, en ten de mos ne ces sá rio pro por de ter mi na ção à Se cre ta ria de Re ce i ta Fe de ral a
fim de que se abs te nha de pro mo ver pror ro ga ção de pra zo de vi gên cia de per mis sões
ati nen tes a ter mi na is al fan de ga dos com fun da men to em de cre to do Po der Exe cu ti vo,
por fal ta de am pa ro le gal.

III
Pas se mos, en tão, uma vez ve ri fi ca da a pror ro ga ção in de vi da de pra zo à con ta
dos men ci o na dos de cre tos, a ana li sar a exis tên cia, no or de na men to ju rí di co vi gente,
de pre vi são le gal que am pa ras se a con tra ta ção di re ta da em pre sa BANRISUL Arma zéns Ge ra is S.A. e da Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S.A. – AGEF.
Nos ter mos do ar ti go 124 da Lei nº 8.666/93, ca put, apli cam-se às li ci ta ções e
aos con tra tos para per mis são ou con ces são de ser vi ços pú bli cos os dis po si ti vos do refe ri do es ta tu to que não con fli tem com a le gis la ção es pe cí fi ca so bre o as sun to. Des se
modo, em se tra tan do de con ces sões e per mis sões, há que se apli car, com pre va lên cia,
to das as nor mas da Lei nº 8.987/95 (lei es pe ci al), e só su ple ti va men te a Lei de Li ci tações e Con tra tos (lei ge ral).
Dis cu te-se, na dou tri na, se o “sem pre” gra fa do no ar ti go 175 da CF, an te ri ormen te trans cri to, sig ni fi ca ria a im pos si bi li da de de dis pen sar ou de cla rar ine xi g í vel a
li ci ta ção. Embo ra não seja pa cí fi co, pre do mi na o enten di men to (Mar çal Jus ten Fi lho,
Ma ria Sylvia Za nel la di Pi e tro, Jes sé Tor res Pe re i ra Ju ni or e Antô nio Car los Cin tra do
Ama ral) no sen ti do de que as hi pó te ses em vi gor (ar ti gos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93)
não são, em prin cí pio, com pa tí ve is com a con ces são/per mis são de ser vi ço pú bli co,
mas que é pos sí vel, sim, a con tra ta ção di re ta, des de que o caso con cre to es te ja aga sa lha do em uma das si tu a ções ti pi fi ca das na Lei de Li ci ta ções.
De res sal tar que, à pri me i ra vis ta, dos dis po si ti vos ci ta dos o tipo que mais se
apro xi ma dos ca sos ora em exa me é o cons tan te do in ci so VIII do ar ti go 24 da Lei nº
8.666/93, ver bis:
“Art. 24. É dis pen sá vel a li ci ta ção: (...) VIII – para a aqui si ção, por pes soa jurí di ca de di re i to pú bli co in ter no, de bens pro du zi dos ou ser vi ços pres ta dos por órgão
ou en ti da de que in te gre a Administração Pú bli ca e que te nha sido cri a do para esse
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fim es pe cí fi co em data an te ri or à vi gên cia des ta Lei, des de que o pre ço con tra ta do
seja com pa tí vel com o pra ti ca do no mer ca do”.
Em sua obra in ti tu la da “Con tra ta ção Di re ta sem Li ci ta ção” (Bra sí lia: Bra sí lia Jurí di ca, 1995, p. 195-196), Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des faz uma sín te se his tó ri ca da
evo lu ção des se pre ce i to, con clu in do pelo não-ca bi men to, na atu a li da de, da con tra t ação
di re ta, sem li ci ta ção, de con ces si o ná ri os/per mis si o ná ri os, por fal ta de am pa ro le gal.
O exa me da ma té ria tor na-se mais com ple xo quan do o con tra ta do (con ces si oná rio/per mis si o ná rio) é em pre sa pú bli ca ou so ci e da de de eco no mia mis ta pres ta dora
de ser vi ço pú bli co.
A res pe i to, al guns au to res, em in ter pre ta ções li te ra is, ad mi tem a pos si bi li da de de
tais em pre sas, des de que per ten cen tes à mes ma es fe ra go ver na men tal, se rem con tra tadas di re ta men te com am pa ro no re fe ri do in ci so VIII do ar ti go 24.
Há, porém, opi niões con trá ri as, a exem plo de Antô nio Car los Cin tra do Ama ral
(Con ces são de ser vi ço pú bli co. São Pa u lo, Ma lhe i ros, 1996, p. 22), para quem os servi ços a que alu de esse dis po si ti vo são ser vi ços pres ta dos “à Admi nis tra ção e não ao
usuá rio”, e Mar çal Jus ten Fi lho (Con ces sões de ser vi ços pú bli cos. São Pa u lo: Di a lé tica, 1997, p.175), que en ten de não ser apli cá vel o re fe ri do pre ce i to por tra tar da aqui s ição de bens pro du zi dos ou ser vi ços pres ta dos, ob je to não com pa tí vel com a con cessão e per mis são de ser vi ços pú bli cos.
De fato, pode as sis tir ra zão aos 2 (dois) úl ti mos dou tri na do res men ci o na dos,
vis to que nes se pre ce i to a Admi nis tra ção apa re ce na con di ção de com pra do ra ou toma do ra dos ser vi ços e, na con ces são, a re la ção é tri la te ral, en vol ven do o po der conce den te, o con ces si o ná rio e o usuá rio.
Nes ses ter mos, o dis po si ti vo res guar da ria a con tra ta ção di re ta da pes soa ju rí dica cri a da pelo Esta do para pres tar ser vi ços ine ren tes às ati vi da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca para ela pró pria .
Ain da que se con si de ras se fac tí vel a apli ca ção do dis po si ti vo para a con tra ta ção
deconcessionários e per mis si o ná ri os, ha ve ria ne ces si da de de o con tra ta do perten cer à
mes ma es fe ra go ver na men tal, se gun do en ten di men to dou tri ná rio. Quan to a esse as pe cto, Mar cus Ju ru e na Vil le la Sou to, lem bra do por Jor ge Ulis ses, afir ma: “é mis ter fri sar
que só cabe a con tra ta ção di re ta com a en ti da de des cen tra li za da se ela foi cri a da com o
fim es pe cí fi co de só aten der à Admi nis tra ção ... – a bus ca de cli en tes ex ter nos, mes m o
em outras Administrações, já descaracteriza a descentralização administrativa para
trans for mar a en ti da de em concor ren te da ini ci a ti va pri va da, o que, na ma i o ria dosca sos, além de exi gir a li ci ta ção, ul tra pas sa os li mi tes im pos tos pelo art. 173, § 1º, CF”.
(ob. cit., p. 202)
À luz des sas con si de ra ções, te mos que, com fun da men to no in ci so VIII do ar tigo 24 da Lei nº 8.666/93, não é pos sí vel a con tra ta ção, sem li ci ta ção, de em pre sas públi cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, como con ces si o ná ri as ou per mis si o ná ri as de
ser vi ço pú bli co, mor men te quan do não per ten çam à mes ma es fe ra go ver na men tal em
que se in te gra o po der con ce den te.
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IV
Vale, por fim, ana li sar al guns as pec tos ati nen tes à na tu re za ju rí di ca do ins ti tu to
da con ces são/per mis são em apre ço.
Por for ça de ex pres sa pre vi são cons ti tu ci o nal, in cum be ao Po der Pú bli co prestar ser vi ços pú bli cos e es co lher o modo de exe cu ção des sa pres ta ção – “diretamente
ou sob re gi me de con ces são ou per mis são” (ar ti go 175, ca put).
Em face do ad vér bio “di re ta men te”, afi gu ra-se pos sí vel en ten der que o tex to se
re fi ra à Admi nis tra ção Pú bli ca tal como de fi ni da no ca put do ar ti go 37, con tem plan d o
a ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, de modo que, se a con ces são/per missão
é atribuída a ente da administração indireta, tem-se o que se denomina “con cessão-des cen tra li za ção”, hi pó te se em que, no di zer de Mar çal Jus ten Fi lho, a pes soa titu lar da com pe tên cia para pres tar o ser vi ço não ali e na de si o po der de con tro le sob a
pres ta ção, man ten do o ser vi ço, in di re ta men te, sob con tro le e tu te la seus, não ha vendo
trans fe rên cia de ges tão do ser vi ço para ór bi ta alhe ia, nem in te res ses dis tin tos de conce den te e con ces si o ná rio (ob. cit., p. 77). Ao atri bu ir os ser vi ços a en ti da des da Adminis tra ção Indi re ta, a pes soa po lí ti ca não os está con ce den do, mas exer cen do o po der
de auto-or ga ni za ção.
So bre essa ques tão, as con clu sões de Jes sé Tor res Pe re i ra Ju ni or são, tam bém
nes sa li nha, no sen ti do de que “a Lei n º 8.987/95 tem por des ti na tá rio o re gi me ju rí dico da con tra ta ção e da exe cu ção de ser vi ços pú bli cos por em pre sas pri va das na qua lida de de con ces si o ná ri as ou per mis si o ná ri as, não in ci din do suas dis po si ções so bre a
cri a ção, a ges tão, a su per vi são e a ope ra ção de em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de
economia mista prestadoras de serviços públicos na qua li da de de in tegrantes da
Admi nis tra ção Pú bli ca in di re ta” – gri fo nos so (Co men tá ri os à lei das li ci ta ções e contra ta ções da Admi nis tra ção Pú bli ca . Rio de Ja ne i ro: Re no var, 1995. 3º ed., p. 674).

V
Con clui-se, por tan to, em face dos ar gu men tos ex pen di dos, que não se vis lum bra
su por te le gal para a pror ro ga ção dos pra zos de vi gên cia dos con tra tos em co men to.
Carece, ou trossim, de fundamento ju rídico a con tratação dire ta do
BANRISUL, vis to que não in te gra a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral Indi re ta.
A AGEF, por sua vez, é uma so ci e da de de eco no mia mis ta sub si diá ria da Rede
Ferroviária Fede ral S.A., cri a da com ob je ti vo de cons tru ir e ope rar um sis te ma na cio nal
de ar ma zéns ge ra is, fri go rí fi cos e si los e re gu la ri zar o es co a men to da pro du ção, con forme dis pos to no De cre to nº 46.531/59. Sen do as sim, con si de ran do tra tar-se de ente que
in te gra a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral Indi re ta, na qua li da de de so ci e da de de eco nomia mis ta pres ta do ra de ser vi ço pú bli co (e não ex plo ra do ra de ati vi da de econômica –
Cons ti tu i ção Fe de ral, ar ti go 173, § 1º), te mos que, uma vez ca rac te ri za da a na tu re za de
“concessão-descentralização”, não há que se fa lar em ne ces si da de de pré vio pro ce dimen to li ci ta tó rio vi san do à con tra ta ção que te nha por ob je to a mo vi men ta ção e ar m azena gem de mer ca do ri as.
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Finalizando, entendemos inconstitucional o artigo 12, caput, do Decreto nº
1.910/96 e o ar ti go 1º, in ci so IV, do De cre to n º 2.168/97, por ofen sa ao dis pos to no ar tigo 175, pa rá gra fo úni co, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que pres cre ve a ne ces sidade
de lei em sen ti do for mal para dis por so bre pror ro ga ção de pra zo dos con tra tos de conces são e per mis são de ser vi ço pú bli co. Inca bí vel, pois, a pror ro ga ção de pra zo de vi g ência de per mis sões ati nen tes a ter mi na is al fan de ga dos com fun da men to em de cre to do
Po der Exe cu ti vo, por fal ta de ampa ro le gal.
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OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O CONTROLE SOBRE AS ADMISSÕES
NO SERVIÇO PÚBLICO
Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des 1
Num exa me cri te ri o so da Cons ti tu i ção Fe de ral bra si le i ra, ve ri fi ca-se que compe te aos Tri bu na is de Con tas o exa me e re gis tro das ad mis sões.
O exa me, no caso, res trin ge-se à con for ma ção com a Lei que, deve ser en ten dida como or de na men to ju rí di co. Sem dú vi da, no de sem pe nho des sa com pe tên cia, inova do ra men te de fi ni da pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, no Bra sil, os Tri bu na is de
Con tas têm dado ao País uma das mais im por tan tes de mons tra ções de equi lí brio e se re ni da de na apli ca ção do Di re i to. Isto, por que ina u gu rou-se uma am pli a ção do de ver
de ad mi tir, me di an te con cur so pú bli co, in clu si ve, para os en tes da ad mi nis tra ção i n dire ta, ques tão que se tor nou con tro ver ti da nos al bo res da nova era cons ti tu ci o nal.
Em ou tra opor tu ni da de, quan do, ain da, na qua li da de de Pro cu ra dor Ge ral do
Ministério Públi co jun to ao Tri bu nal de Con tas do DF, di ri gi mo-nos ao Pro cu rador do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, para no cum pri men to do de ver ins ti tu ci onal do Mi nis té rio Pú bli co, bus car, com fir me pro pó si to, tor nar efe ti va a re gra do
concurso pú blico, como ga ran tia cons ti tu ci o nal da con sagração e co ro lá rio do
prin cí pio da im pes so a li da de da atu a ção da Admi nis tra ção Pú bli ca à vis ta de contra ta ções ir re gu la res de pes so al.
Na que la opor tu ni da de, res sal ta mos a im por tân cia do exer cí cio da mis são ins titu ci o nal do Minis té rio Pú bli co, que em úl ti ma ins tân cia de fen de a so ci e da de do proteci o nis mo e apa dri nha men to de pou cos, na ma i o ria das ve zes fe i to em de tri men to da
ca pa ci ta ção de qua dros qua li ta ti vos, não se re ve lan do su a ve para os mem bros do Minis té rio Pú bli co. Antes, ex tre ma men te one ro sa, e, na ma i o ria das ve zes in com pre endi da, mor men te pe las pes so as que são atin gi das pe las pro vi dên ci as im po si ti vas, indis pen sá ve is à res ta u ra ção da le ga li da de.
No de sem pe nho das fun ções de Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas,
des de os al bo res da Cons ti tu i ção-ci da dã, os mem bros do par quet não pou pam es forços para fa zer ver gar os di ri gen tes dos ór gãos aos prin cí pi os con sa gra dos na Cons ti tu ição Fe de ral, como deve ocor rer num País que ado ta o Esta do de mo crá ti co de Di re i to.
1

Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe de ral, Mes tre em Di re i to Pú bli co,Professor
de Di re i to Admi nis tra ti vo e Mem bro do Con se lho Inter mi nis te ri al de Des bu ro cra tização.
Exer ceu os car gos de Pro cu ra dor e Pro cu ra dor-ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tribunal
de Con tas do DF, Juiz do Tra ba lho do TRT/10ª Re gião, Advo ga do das Empre sas Bra si le i ras de
Cor re i os e Te lé gra fos e Admi nis tra dor Pos tal.
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1. da com pe tên cia dos Tri bu na is de Con tas
O ma ni fes to pro pó si to do Cons ti tu in te em am pli ar o es pec tro de com pe tên cia
do con tro le ex ter no fez ins cul pir o exa me da le ga li da de dos atos de ad mis são de pesso al, para fins de re gis tro2 .
Nes se par ti cu lar, por que não pre ce di do da lo cu ção “jul gar”, – ao con trá rio do
que ocor re com as con tas dos ad mi nis tra do res e de ma is res pon sá ve is por bens, di nhe i ros e va lo res pú bli cos –, é im pe ri o so re co nhe cer que a com pe tên cia não se apresen ta de for ma ex clu si va, o que fa ria emer gir a in ci dên cia do prin cí pio da am pla re visi bi li da de dos atos administrativos pelo Po der Ju di ciá rio.
O tema, con tu do, não é pa cí fi co, pois se a Cons ti tu i ção de ter mi nou que o exa me
da le ga li da de dos atos de ad mis são fos se fe i to pe los Tri bu na is de Con tas, a ação do
Po der Ju di ciá rio pode ser en ten di da, com boa von ta de, como con cor ren te, e não mais
exclusiva. A con trá rio sen su, não te ria o Esta tu to Po lí ti co Fun da men tal im pos to o
exa me da le ga li da de, ad mi tin do re e xa me em ações in di vi du a is e no bojo de ações desti na das à tu te la de in te res ses di fu sos e co le ti vos, na me di da em que a cor re ta aplica ção
da Lei cons ti tui di re i to pú bli co sub je ti vo.
2. das de ci sões re le van tes dos Tri bu na is de Con tas da União e do
Dis tri to Fe de ral
O Tri bu nal de Con tas da União fir mou o en ten di men to de que a Admi nis tra ção
Pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal da União so men te po de ria pro ver os car gos e
em pre gos efe ti vos, após a rea li za ção do con cur so pú bli co.
3
Essa exe ge se foi con sa gra da a par tir de 16.05.90 , to le ran do-se as ad mis sões
efe ti va das até essa data.
De igual modo pro ce deu o Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe de ral, ape nas di feren ci an do-se do pa ra dig ma fe de ral, por que uni for mi zou o en ten di men to a par tir de
31.11.92. 4
3. da fun da men ta ção das de ci sões dos Tri bu na is de Con tas
Iso la das es sas exe ge ses sob a res tri ta le ga li da de, ca re cem de ló gi ca ju rí di ca.
Não po dem os Tri bu na is de Con tas ter a pre ten são de sus pen der a apli ca ção de
nor ma cons ti tu ci o nal de efi cá cia ple na a uma de ter mi na da data, a par tir da qual uni2

BRASIL. Cons ti tu i ção (1988) Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. São Pau lo: NDJ,
2000, cf. art. 71, inc. III.

3

BRASIL. Tri bu nal de Con tas da Unia. Admi nis tra ti vo. De ci são nº 172/96. Re la tor: Mi nis tro
Adhe mar Pa la di ni Ghi si, Bra sí lia, DF, 16. De maio de 1990. Diá rio Ofi ci al da Re pú bli caFe dera ti va do Bra sil, Bra sí lia, DF, 2 de jul. 1990. Se ção 1, p. 12124.

4

DISTRITO FEDERAL. Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe de ral. Ofí cio/GP nº 013/92.
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for mi za ram o seu en ten di men to. Se ria o mes mo que re co nhe cer a exis tên cia de for ça
vin cu lan te aci ma da Cons ti tu i ção Fe de ral, fato so men te ad mis sí vel na or dem ju rí dica
como me di da de ex ce ção em pe río dos re vo lu ci o ná ri os, ab so lu ta men te in com pa tí vel
com o Esta do de mo crá ti co de Di re i to.
Os mem bros des ta ins ti tu i ção, po rém, cur vam-se a re co nhe cer, nas exe ge ses
con sa gra das, uma fun da men ta ção ju rí di ca de vi gor ina fas tá vel, tal vez, até, mais consis ten te do que aque la es tre i ta, que re co men da a de mis são su má ria de ad mi ti dos sem
con cur so, logo após a Cons ti tu i ção Fe de ral.
O ex cel so Car los Ma xi mi li a no, sen sí vel ao an ta go nis mo que a apli ca ção da nor ma
pode en se jar, en tre o co man do e a re a li da de, as se riu, am pa ra do em Sa lo mon, que:
“a nor ma ju rí di ca não é um con jun to de pre ce i tos ri jos, ca da vé ri cos, e cri a dos
pela von ta de hu ma na; é uma for ça viva, ope ran te, sus ce tí vel de de sen vol vi men to;
mas o pro gres so e a adap ta ção à re a li da de efe tu am-se de acor do, apro xi ma do, ou
pelo me nos apa ren te, com o tex to; não em con tras te com este.” 5
De cor ri da mais de uma dé ca da da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, é hoje evi dente o al can ce da nor ma im po si ti va do con cur so pú bli co para to das as es fe ras de go verno e para to das as en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca. Soa até ab sur do, na atu a li da de, ace i tar a exis tên cia de tese di ver sa.
Mas hou ve e teve a pa tro ci ná-la ex pres si vos ju ris tas re no ma dos, cada qual com
sua li nha de ar gu men ta ção, ora afas tan do as em pre sas pú bli cas, ora re co nhe cen do
car re i ra para as qua is o con cur so pú bli co seria in com pa tí vel ou in sus ten tá vel.
Num re tros pec to his tó ri co, in dis so ciá vel à compreensão do desenvolvimento
do tema, não se pode ol vi dar a si tu a ção do Admi nis tra dor Pú bli co, mor men te das esta ta is. Se por um lado o meio ju rí di co dis cu tia o al can ce da nor ma, por ou tro lado é
for ço so re co nhe cer que a Cons ti tu i ção, nes se par ti cu lar, não deu pra zo para a Admi nis tra ção Pú bli ca se adap tar a esse câ non: sim ples men te, a par tir de 5 de ou tu bro de
1988, to dos os car gos e em pre gos pú bli cos de ve ri am ser pro vi dos por con cur so pú blico. Aca tar a fór mu la na sua ex ten são sub ju ga ria ou tras nor mas de pro te ção da so ci e da de, como o prin cí pio da conti nu i da de do ser vi ço pú bli co.
Ina fas tá vel, as sim, o va lor prá ti co da dis cus são es ta be le ci da, cujo de sen vol vimen to, como sa li en tou o fes te ja do mes tre da her me nêu ti ca, se fez no cur so de não
con tras tar com a nor ma po si ti va.
As de ci sões das Cor tes de Con tas, an tes de se rem vis lum bra das como uma acomo da ção da nor ma aos fa tos, in se rem-se num con tex to de van guar da do con tro le da
Admi nis tra ção Pú bli ca.
Efe ti va men te, o tema era tão con tro ver ti do no mun do das in ter pre ta ções que
mes mo o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral só ma ni fes tou-se, de fi ni ti va men te, após o jul ga 5

MAXIMILIANO, Car los. Her me nêu ti ca e apli ca ção do Di re i to, 10. ed. Rio de Ja ne i ro; Fo r ense,
1988, p. 80
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men to da ADIn 231-7- RJ 6, quan do por ma i o ria, su bli nhe-se “por ma i o ria”, pa ci fi cou
o en ten di men to de que a nor ma do art. 37, II, é com pa tí vel e se har mo ni za com a do
art. 173, § 1, da Cons ti tu i ção.
Ain da hoje, o al can ce do art. 37, inc. II ocu pa a in te li gên cia dos ju ris tas e se
mos tra con tro ver ti do em re la ção ao seu al can ce, por que a nor ma fun da men tal não defi niu as re la ções em de sen vol vi men to no mo men to de sua pro mul ga ção.
Daí o fun da men tal va lor da exe ge se fir ma da pe los Tri bu na is de Con tas, in cumbi dos, cons ti tu ci o nal men te, do exa me da le ga li da de das ad mis sões ao de fi nir a obriga to ri e da de do con cur so para to dos os car gos e em pre gos, res sal va dos os de li vre nome a ção e exo ne ra ção, da Admi nis tra ção di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, mes mo para as
em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta que ex plo rem ati vi da de eco nô mica. O TCU an te ci pou-se ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de for ma co ra jo sa, fir me e coerente, valendo lembrar que a sua interpretação teve ressonância mes mo jun to ao
Excel so Pre tó rio, dada a es pe ci a li za ção cons ti tu ci o nal das com pe tên ci as.
No am plo es pec tro de sua aná li se, que não se cir cuns cre ve à le ga li da de, de i tou
por terra,definitivamente, os ar gu men tos dos que ten ta vam de mons trar a im pos si bili da de fá ti ca da ex plo ra ção da ati vi da de eco nô mi ca com a ri gi dez e in fle xi bi li da d e do
con cur so pú bli co. E só o Tri bu nal de Con tas po de ria en fren tar esse ar gu men to, porque sua ação não se ads trin ge à le ga li da de, mas à aná li se da eco no mi ci da de, efi cá cia e
efi ciên cia dos atos da Admi nis tra ção Pú bli ca, apa nhan do a di nâ mi ca da ação ad minis tra ti va num dos mais po de ro sos ins tru men tos de con tro le já de sen vol vi dos, que é a
au di to ria ope ra ci o nal, ex sur gin do daí a le gi ti mi da de dos seus pro nun ci a men tos e o
pres tí gio de que des fru tam suas de ci sões. Por isso, quan do o TCU sus ten tou que mesmo os que ex plo ram ati vi da de eco nô mi ca de ve ri am as su je i tar-se à re gra do con cur so,
sua mani fes ta ção teve am pla res so nân cia no meio ju rí di co.
Como en fa ti za do, o en ten di men to teve um ma tiz de co ra gem, por que à épo ca os
ór gãos que de ve ri am es tar de sen vol ven do ações pa ra le las com o mes mo es co po es tavam si len tes. Mes mo nes se con tex to, o tema foi en fren ta do, im pos tas mul tas aos re cal ci tran tes, pro mo vi das ins pe ções e le van ta men to de da dos con sis ten tes.
4. dos pre ce den tes ju di ci a is
É im por tan te no tar que a or dem cons ti tu ci o nal pre té ri ta não agasalhou ad missões sem con cur so para a Admi nis tra ção Di re ta e, no en tan to, pu lu lam exem plos dessa na tu re za.
Bas ta lem brar que o Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas do Dis tri to
Fe de ral foi um dos pri me i ros par quets do País a dar fiel cum pri men to à Lei, sen do seus
6
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mem bros, há mais de trin ta anos ad mi ti dos, ex clu si va men te, após con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, fato que, la men ta vel men te, não en con tra paradigmanacional.
Essa ana lo gia re for ça a tra di ção do Di re i to no sen ti do de im por in de lé vel, fir me
e pa ci fi ca men te a força ima nen te das nor mas ju di ci a is, ajus tan do sua efi cá cia com
ade qua da par ci mô nia en tre a ime di a ta ida de e a ga ran tia de es ta bi li da de das re lações
jurídicas.
Re cor do-me aqui do pa re cer apro va do pela Con sul to ria Ge ral da Pre si dên cia da
República, cujo ca rá ter ori en ta dor é ine gá vel, sus ten tan do que “a exi gên cia de concur so pú bli co, pre vis ta no art. 37, in ci so II, da Cons ti tu i ção, não obs ta a que o já concur sa do ou es tá vel, em vir tu de de habi li ta ção se le ti va in ter na, as cen da a ou tro c argo
ou em pre go su pe ri or ao seu ...”7
Aliás, che gou in clu si ve o pre ci ta do ór gão a emi tir pa re cer, com for ça nor ma ti va
apro va do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ex clu in do da re gra do ar ti go re fe ri do as em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, que ex plo rem ati vi da de eco nô mi ca.8
Há de ci sões ju di ci a is, até re cen tes, ad mi tin do a va li da de de si tu a ções cons ti tuídas, após 5-10-88, em re la ção ao con cur so in ter no.
Nes se con tex to como se po de ria exi gir, à épo ca, ou tra con du ta do ad mi nis tra dor
público?
A ad mis são de pes so al na Admi nis tra ção Di re ta, Indi re ta e Fun da ci o nal, de
acor do com ju ris pru dên cia pa ci fi ca da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, deve ser pre cedi da de con cur so pú bli co. Entre os vá ri os acór dãos, o que pa re ce fe rir to dos os pon tos
con tro ver ti dos tem a se guin te emen ta:
“Car gos e em pre gos pú bli cos. Admi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta e fun daci o nal. Aces si bi li da de. Con cur so públi co.
A aces si bi li da de aos car gos pú bli cos a to dos os bra si le i ros, nos ter mos da lei e
me di an te con cur so pú bli co, é prin cí pio cons ti tu ci o nal ex plí ci to des de 1934, art. 168.
Embo ra cro ni ca men te so fis ma do, mer cê de ex pe di en tes des ti na dos a ilu dir a
re gra, não só foi re a fir ma do pela Cons ti tu i ção, como am pli a do, para al can çar os empre gos pú bli cos, art. 37, I e II.
Pela vi gen te or dem cons ti tu ci o nal, em re gra, o aces so aos em pre gos pú bli cos
ope ra-se me di an te con cur so pú bli co, que pode não ser de igual con te ú do, mas há de
ser públi co.
As au tar qui as, em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta es tão su je itas à re gra, que en vol ve a administração direta, in di re ta e fun da ci o nal, de qual quer
dos po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.
7

BRASIL. Con sul to ria Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Pa re cer nº SR-89. Diá rio Ofi ci al da Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, Po der Exe cu ti vo, Bra sí lia, DF, 12 maio 1989. Se ção 1, p. 7332.

8
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So ci e da de de eco no mia mis ta des ti na das a ex plo rar ati vi da de eco nô mica está igual men te su je i ta a esse prin cí pio, que não co li de com o ex pres so no
art. 173, § 1o.
Exce ções ao prin cí pio, se exis tem, es tão na pró pria Cons ti tu i ção.”9
Essa exe ge se do art. 37, II, foi, em ní vel fe de ral, pi o ne i ra men te sus ten ta da pelo
TCU, mes mo an tes do jul ga men to do STF, quan do pre ten di am al guns ver o tema
como con tro ver ti do para adi ar a efi cá cia des se dis po si ti vo.
Ocor re que, até me a dos de 1995, o TCU vi nha de ter mi nan do a ins ta u ra ção de
to ma da de con tas es pe ci al, por en ten der que a des pe sa com o pa ga men to dos sa lá ri os
era ile gal, or de nan do a quan ti fi ca ção do dano pe las au to ri da des res pon sá ve is.
De modo di ver so, ví nha mos sus ten tan do, no âm bi to do TCDF, que se o ser vi dor
foi ad mi ti do ir re gu lar men te, o ato era nulo de ple no di re i to10 e a au to ri da de res pon sável pela con tra ta ção de ve ria ser pu ni da com apli ca ção de mul ta. Des ca be ria a res ti tu ição da des pe sa ile gal, se ti ves se ha vi do efe ti va pres ta ção do ser vi ço e, por não con f igu rar dano, já que o erá rio teve pro ve i to do es for ço la bo ral, tam bém não de ve ria ha ver
a ins ta u ra ção de TCE.
A ju ris pru dên cia do TCU fir mou-se, por ma i o ria de vo tos, pela ne ces si da de de
ins ta u rar a TCE. Para ade qua da com pre en são do as sun to, é in dis pen sá vel trans cre ver

9

BRASIL. Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Man da do de Se gu ran ça. MS nº 21.322-1/DF. Car gos e
empregos pú blicos. Administração Pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, aces sibilidade.
Con cur so pú bli co. A aces si bi li da de aos car gos pú bli cos a to dos os bra si le i ros, nos ter mos da
Lei e me di an te con cur so pú bli co e prin cí pio cons ti tu ci o nal ex plí ci to, des de 1934, art. 168.
Embo ra cro ni ca men te so fis ma do, me re ce de ex pe di en tes des ti na dos a ilu dir a re gra , não só
foi re a fir ma do pela Cons ti tu i ção, como am pli a do, para al can çar os em pre gos pú bli cos, art.
37, I e II. Pela vi gen te or dem cons ti tu ci o nal, em re gra, o aces so aos em pre gos pú bli c os ope ra-se me di an te con cur so pú bli co, que se pode não ser de igual con te ú do, mas há de ser públi co. As au tar qui as, em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia mis ta es tão su je i tas a regra, que en vol ve a ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal, de qual quer dos po de res da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os. So ci e da de de eco no mia mista des tina da a ex plo rar ati vi da de eco nô mi ca está igual men te su je i ta a esse prin cí pio, que não co li de
com o ex pres so no art. 173, § 1º Exce ções a prin cí pio, se exis tem, es tão na pró pria Cons ti tu ição. Re que ren te: Tel ma Le i te Mo ra is e Ou tro. Re la tor: Mi nis tro Pa u lo Bros sard, Brasí lia, DF
03 de de zem bro de 1992. Diá rio de Jus ti ça da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. Po der Ju di ciário. Bra sí lia, DF, 23 abr. 1993. Se ção 1, p. 6921.
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os se guin tes tre chos das ma ni fes ta ções que fun da men ta ram a decisão nº 420/95 –
TCU – Ple ná rio. 11
Do voto do re vi sor, o emi nen te Mi nis tro Adhe mar Pa la di ni Ghi si, ex trai-se as
se guin tes pas sa gens elu ci da ti vas:
“9. Entre tan to, a ins ta u ra ção de to ma da de con tas es pe ci al com vis tas
ao res sar ci men to do dé bi to, con for me pre vis to no ar ti go 189 (re nu me ra do),
§ 3º do Re gi men to Inter no, e pro pos to, no item 8.2 da de ci são em ques tão,
não aten de ao man da men to cons ti tu ci o nal do art. 37, § 2º, in fine, vis to que
de ter mi na a ins ta u ra ção de TCE para apu rar res pon sa bi li da des e quan ti fi car
o pre ju í zo ca u sa do ao erá rio pe los ser vi ços que re ce beu e, com ple men tan do
o ra ci o cí nio an te ri or, res sar ci men to das im por tân ci as re ce bi das, da mes ma
for ma não se pode fazê-lo em re la ção ao ad mi nis tra dor res pon sá vel pela admis são in cons ti tu ci o nal, vez que este não se be ne fi ci ou do tra ba lho pres ta do,
nem dos valores recebidos pelo em pre ga do. Ain da, porém, que houvesse
pre ju í zo a ser re pa ra do, a to ma da de con tas es pe ci al e, por con se qüên cia, o
res sar ci men to, cum pri ria ape nas esta fun ção: re pa ra ção fi nan ce i ra. Não alcan ça ria o ob je ti vo cons ti tu ci o nal de pu ni ção do res pon sá vel. Há que se desta car, ade ma is, não se con fi gu rar, no caso sob exa me, ne nhu ma das cir cunstân ci as ar ro la das no art. 8 º da Lei nº 8.443/92, que en se ja ri am a ins ta u ra ção
de to ma da de con tas es pe ci al, qua is se jam: omis são no de ver de pres tar contas; não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União;
ocorrência de des fal que, des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ou
ain da da pra ti ca de qual quer ato ile gal, ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co de que
re sul te dano ao erá rio. Ve ri fi ca mos, por tan to, que, em não ha ven do dé bi to, a
pro vi dên cia pro pos ta no ci ta do § 3º do art. 189 do Re gi men to Inter no, além
de ina de qua da, não aten de ao pro pó si to do § 2 º do art. 37 da Cons ti tu i ção Fede ral, que é o de pu nir a au to ri da de res pon sá vel, na for ma da lei.”
“17. Antes de en cer rar, gos ta ria de en fa ti zar que não sou con trá rio à
ins ta u ra ção de to ma da de contas es pe ci al nas ad mis sões em que se vis lumbrem in dí ci os de dano ou pre ju í zo ao erá rio. Ape nas en ten do que o § 2º d o
art. 189 do Re gi men to Inter no, como re gra ge ral, já con tem pla tais si tu ações, tor nan do des pi ci en do exi gir-se a ins ta u ra ção da res pec ti va to ma da de
con tas es pe ci al em to dos os ca sos de ad mis são sem o pré vio con cur so pú blico, mesmo nos ca sos em que não haja si na is de dano ou pre ju í zo a ser apura do. Jul go mais ade qua do que o Tri bu nal ca rac te ri ze o ato ad mi nis tra ti vo
pra ti ca do em de sa cor do ao man da men to cons ti tu ci o nal, ex pres so em seu

11

BRASIL. Tri bu nal de Con tas da União. Admis são de Pes so al. Te le co mu ni ca ções Bra si le iras S/A
– TELEBRÁS. Pro ces so TC nº 13.433/94-6, De ci são nº420/95. Re la tor: Mi nis tro Adhe mar Pala di ni Ghi si, Bra sí lia, DF, 23 de agos to de 1995. Diá rio Ofi ci al da Re pú bli ca Fe de rati va do Brasil, Bra sí lia, DF, 14 set. 1995, p. 14244.
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art. 37, II , como gra ve in fra ção à nor ma le gal e apli que aos res pon sá ve is a
san ção pre vis ta no in ci so II do art. 58 da Lei nº 8.443/92.”
Na manifestação de de sem pa te, o des ta ca do Min. Ho me ro San tos de i xou
ass entado que:
“Art. 188. O Tri bu nal, me di an te De ci são, de ter mi na rá o regis tro do
ato que con si de rar le gal.
Art. 189. Qu an do o Tri bu nal con si de rar ile gal ato de ad mis são de pesso al, o ór gão de ori gem de ve rá, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te, ado tar
as me di das re gu la ri za do ras ca bí ve is, fa zen do ces sar todo e qual quer pa gamen to de cor ren te do ato im pug na do.
§ 2º Se hou ver in dí cio de pro ce di men to cul po so ou do lo so na ad missão de pes so al, o Tri bu nal de ter mi na rá a ins ta u ra ção ou con ver são do proces so em to ma da de con tas es pe ci al, para apu rar res pon sa bi li da de e promo ver o res sar ci men to das des pe sas ir re gu lar men te efe tu a das.
§ 3º Se a ile ga li da de da ad mis são de cor rer da au sên cia de apro va ção
pré via em con cur so pú bli co ou da inob ser vân cia do seu pra zo de va li da de, o
Tri bu nal de cla ra rá a nu li da de do cor res pon den te ato, nos ter mos do § 2 º do
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na rá a ado ção da me di da pre vis ta
no pa rá gra fo an te ri or”.
“De acor do com o su pra ci ta do dis po si ti vo do Re gi men to Inter no, as
de li be ra ções nes ses fe i tos dão-se me di an te de ci são, sen do in de vi da, por tanto, nos pro ces sos es pe cí fi cos de apre ci a ção de atos su je i tos a re gis tro pelo
Tri bu nal, a ado ção de pro ce di men to (au diên cia ou ci ta ção) ten den tes à pena li za ção do res pon sá vel, a qual só se ria pos sí vel por meio de Acór dão e em
pro ces sos de ou tra na tu re za como: con tas, au di to ri as e de nún ci as.
“Ou tros sim, se gun do o dis pos to no ar ti go 8o da Lei n º 8.443/92, o instru men to de que dis põe o Tri bu nal para apu rar a prá ti ca de qual quer ato
ile gal de que re sul te dano ao erá rio é a to ma da de con tas es pe ci al, cuja insta u ra ção per mi te afe rir o tipo de pu ni ção que deve ser apli ca da ao Res ponsá vel, con si de ra das as cir cuns tân ci as es pe cí fi cas de cada si tu a ção.
“Des sa for ma, en quan to não hou ver al te ra ção re gi men tal, a so lu ção
pre co ni za da pelo Mi nis tro re vi sor não deve pre va le cer, res tan do a esta Corte a pos si bi li da de de al te rar os re fe ri dos dis po si ti vos, nos ter mos do art. 257
do Re gi men to Inter no, caso as sim en ten da o e. Ple ná rio.”
Como re sul ta do do jul ga men to, foi man ti da a ju ris pru dên cia, pela ne ces si da de
de ins ta u ra ção de TCE, para apu rar a res pon sa bi li da de e quan ti fi car o dano.
So bre pro gres são e as cen são fun ci o nal, for mas de pro vi men to de ri va do de
car go sem con cur so pú bli co, mes mo ten do ha vi do pa ga men to de sa lá rio a ma i or
du ran te o lap so de tem po em que foi pra ti ca da a ir re gu la ri da de e o mo men to em
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que o TCU de ter mi nou a anu la ção, em ma gis tral voto, o emi nen te Mi nis tro Humber to Sou to ina u gu rou a ju ris pru dên cia no sen ti do de ad mi tir a dis pen sa de ins ta ura ção de TCE, ten do em li nha de con si de ra ção o fato de que hou ve con tra pres ta ção do tra ba lho no pe río do.
4. re gis tro de ad mis sões
Ain da é im por tan te es cla re cer que o Cons ti tu in te obri ga o exa me da le ga li da de,
para fins de re gis tro. Esse pro ce di men to re for ça a idéia que após 1988, as ad mis sões
no ser vi ço pú bli co pas sa ram a ser atos com pos tos, pre ci san do, para sua va li da de, do
exa me e con fir ma ção pe los Tri bu na is de Con tas.
Determina a Cons ti tu i ção bra si le i ra que não são re gis tra dos os ca sos de ad missão para car gos de pro vi men to em co mis são.
Ou tro ra, pre ten de ram afas tar do con tro le ex ter no a prer ro ga ti va de exa mi nar a
le ga li da de das ad mis sões nes ses ca sos, ten do o Tri bu nal de Con tas da União fir ma do
o en ten di men to de que a Cons ti tu i ção ex clu iu ape nas o re gis tro dos car gos de li vre
pro vi men to, dada a pre ca ri e da de das no me a ções e, por certo o vo lu me de cor ren te:
“Embar gos De cla ra tó ri os con tra De ci são nº 178/92. TRT. Car go em Co mis são. Nome a ção de côn ju ges ou pa ren tes. Ale ga ção de que a Res. Adm. do TRT 18 ªRe gião,
ques ti o nan do a cons ti tu ci o na li da de do art. 18 da Lei nº 7.873/89, não foi apre ci a da
pelo TCU. Refoge à competência do TCU o exa me da ma té ria. Conhe ci men to. Não
Provimento.”
So bre os re gis tros das ad mis sões de ser vi do res por con tra to tem po rá rio, pa re ce
que pe los mes mos mo ti vos de ve ri am ser ge ne ri ca men te apre ci a das pelo Tri bu nal,
mas sem re gis tro dos atos, dada a pre ca ri e da de da ocu pa ção. 12
5. pro ce di men to de con tro le so bre as ad mis sões
É co mum que as Cor tes de Con tas exi jam a re mes sa de edi ta is e re la ção de admi ti dos dos ór gãos ju ris di ci o na dos, para fins de exa me.
Man ten do a li nha de co e rên cia que guia o pre sen te tra ba lho, não pa re ce ser corre to esse pro ce di men to, por dois mo ti vos: pri me i ro, por que a ela bo ra ção de lis ta gens
toma tem po da que les que se de di cam às ati vi da des fins dos órgãos ju ris di ci o na dos;
se gun do, por que a ela bo ra ção de ma te ri al es pe cí fi co para o con tro le afe ta a con fia bi lida de; ter ce i ro, por que na ver da de nada con tro la.
12

Em sen ti do con trá rio, en ten den do que as ad mis sões tem po rá ri as de vem ser re gis tra das:
DISTRITO FEDERAL. Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe de ral. Admis são de Pes so al. Fun da ção
Hos pi ta lar do DF. Pro ces so nº 5255/97, De ci são n º 344/00. Re la tor: Con se lhe i ro José Edu ardo Bar bo sa, Bra sí lia, DF, 23 de maio de 2000. Diá rio Ofi ci al do Dis tri to Fe de ral, Bra sí lia, DF, 2
jun. 2000, p. 26-45.
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Há formas de verificação mais recomendáveis, segundo o desenvolvimento
tec no ló gi co em que se en con tre cada Tri bu nal: pri me i ro ob ter có pia do edi tal, a par t ir
da pu bli ca ção no ti ci a da na im pren sa ofi ci al, com pa re cen do até o ór gão. Daí em di an te, acom pa nhar na con clu são de cada eta pa a con for mi da de com o Di re i to no de senvol vi men to do con cur so. Se gun do, acom pa nhar, em tem po real, on line, os in gres sos
de pes so al nos sis te mas de fo lha de pa ga men to ou de re cur sos e, a par tir daí, for mar
au tos para ve ri fi ca ção in loco.
Em vá ri as uni da des da fe de ra ção tem-se de sen vol vi do a sa lu tar prá ti ca de re meter o edi tal do con cur so para exa me pré vio dos Tri bu na is de Con tas. Com esse pro ce di men to, ob vi am-se os trans tor nos de anu la ção do con cur so e ini cia-se o con tro le
con co mi tan te. Como o edi tal tra duz ato da Admi nis tra ção Pú bli ca, o seu exa me pré vio só pode re pre sen tar as pec tos po si ti vos, quan do con tro la do e con tro la dor estão
ver da de i ra men te im bu í dos do es pí ri to pú bli co.
6. ta xas de ins cri ção e di re i tos dos can di da tos
Verifica-se que no co ti di a no dos Tri bu na is de Con tas, os as pec tos per ti nen tes à
taxa de ins cri ção e di re i tos dos can di da tos ain da não en con tra ram todo o am plo es pectro de for ça que es sas Cor tes po dem tra du zir em prol da so ci e da de. As de ci sões, na
ma i or par te dos Tri bu na is, são tí mi das e por ve zes ma ni e ta das por ma gis tra dos de es tre i ta vi são.
Du ran te dé ca das de sen vol veu-se só li da dou tri na sus ten tan do, de um lado, o po der de im pé rio e exer cí cio da ges tão dis cri ci o ná ria da Admi nis tra ção Pú bli ca e, de outro, a mín gua dos di re i tos pú bli cos sub je ti vos do ci da dão.
É pró prio dos re gi mes de mo crá ti cos uma nova pers pec ti va da vi são de Esta do,
so ci e da de e ci da da nia, vi san do a har mo ni za ção e equi lí brio das re la ções, onde am b os
os pó los de vem ter com pro mis sos com o in te res se pú bli co.
A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, eri gin do os prin cí pi os ve to ri a is da Admi nis tração Pú bli ca, de fi niu, no que se re fe re ao in gres so no ser vi ço pú bli co, o prin cí pio da
am pla aces si bi li da de aos car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas.1 3
Esse prin cí pio, na prá ti ca, vem sen do frus tra do por edi ta is que es ta be le cem restri ções não es sen ci a is ao de sen vol vi men to das atri bu i ções a se rem de sem pe nha das e,
ou tras ve zes, ape nas úte is aos in te res ses secundários da Admi nis tra ção, como, por
exem plo, ar re ca da ção de va lo res.
Eri giu-se, no pas sa do, com base em Lei, a per mis si vi da de para os agen tes públicos fa ze rem do poder aqui si ti vo dos can di da tos bar re i ras qua se in trans po ní ve i s
para o aces so a car gos, em pre gos e funções.
Na es fe ra fe de ral, o De cre to n° 86.364, de 14 de se tem bro de 1981, per mi tiu a
co bran ça do va lor da taxa de ins cri ção cor res pon den te a 2,5% (dois e meio pontos
13
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per cen tu a is) da re mu ne ra ção fi xa da para a refe rên cia ini ci al do car go ou em pre go. 14
No Dis tri to Fe de ral, esse li mi te che gou a ser de 10% (dez pon tos per cen tu a is), ten do
sido al te ra do pos te ri or men te pelo De cre to nº 16.254, de 29 de de zem bro de 1994, que
dis ci pli na os con cur sos na Admi nis tra ção Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral, e pre vê a co bran ça de taxa de ins cri ção cor res pon den te a 2,5% do va lor da re mu ne ra ção do car go
ob je to do cer ta me, po den do,à vis ta da es pe ci fi ci da de do con cur so, ser ele va do até o
per cen tu al de 5%.
O De cre to, ao de fi nir os li mi tes con cer nen tes à taxa de ins cri ção, fir mou, em
um pri me i ro mo men to, a re gra ge né ri ca: a taxa de ins cri ção cor res pon de rá a 2,5% da
re mu ne ra ção do car go. Esta be le ceu em se gui da a ex ce ção: pode che gar, à vis ta da espe ci fi ci da de do con cur so, a 5%. A ex ce ção, como re gra co mum de her me nêu ti ca, deve rá ser con si de ra da res tri ti va men te.
Des te modo, para que o ad mi nis tra dor pos sa fu gir à re gra prin ci pal, de ve rá dizer das ra zões que o le va ram a ele var o va lor da taxa; de ve rá ex pli ci tar a es pe ci fi cidade, a ca rac te rís ti ca do even to que jus ti fi que o cus to mais ele va do. O ato ad mi nis tra tivo que foge à re gra ge ral deve ser mo ti va do, do con trá rio in ci di rá em ma ni fes ta ar bitra ri e da de.
Embo ra a le gis la ção te nha de fi ni do os per cen tu a is per mi ti dos à de fi ni ção das
ta xas de ins cri ção, com pe tiu ao Tri bu nal de Con tas da União, pelo seu va lo ro so cor po
téc ni co, es ta be le cer que a taxa de ins cri ção em con cur so deve ser fi xa da de modo a
ape nas co brir os cus tos do cer ta me. 15
A de ci são não al can çou a res so nân cia que era de se es pe rar e con ti nu a ram es sas
ta xas sen do fi xa das em va lo res mu i to pró xi mos aos li mi tes es ta be le ci dos em Lei.
Vale res sal tar que o va lor li mi te de fi ni do, por via oblí qua, cons ti tui-se em res trição à com pe ti ção em nada jus ti fi cá vel; ver da de i ra men te ile gí ti mo.
A se le ção, além dos fa to res pes so a is do can di da to, exi ge uma con cor rên cia entre es ses: a dis po ni bi li da de de ci fras des sa ordem, que se im põem à fa cul da de do exercí cio do di re i to de dis pu tar uma vaga.
O po der aqui si ti vo re sul ta, des sa for ma, em odi o so meio de se le ção.

14

Cf. al te ra ção pro mo vi da pelo: BRASIL. De cre to Fe de ral nº 88.376, de 10 de ju nho de 1983.
Alte ra o ar ti go 3º do De cre to nº 86.364, de 14 de se tem bro de 1981, que dis põe so bre con cursos e pro vas de se le ção para in gres so nos ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Fe de ral. Diá rio
Ofi ci al da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, Po der Exe cu ti vo. Bra sí lia, DF, 14 jun. 1983. Se ção 2,
p. 10250.
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BRASIL. Tri bu nal de Con tas da União. Re que ri men to. Sub pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca.
Pro ces so TC nº 12.919/94-2, De ci são nº 143/96. Re la tor: Mi nis tro Adhe mar Pa la di ni Ghi si,
Bra sí lia, DF, 27 de mar ço de 1997. Diá rio Ofi ci al da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,Brasília,
DF 15 abr. 1996, p. 6283.
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A Lei nº 9.527 de 10 de de zem bro de 1997, re sul ta do da conver são da Me di da
Pro vi só ria nº 1.573, es ta be le ceu exa ta men te a mes ma de ter mi na ção: o va lor da taxa
deve ser ape nas o su fi ci en te para co brir os cus tos do con cur so.
São pas sos tí mi dos, mas fir mes na di re ção de me lhor de fi nir o in te res se pú bli co.
Infe liz men te, é for ço so re co nhe cer a di fi cul da de que o ci da dão terá para co i bir a fixa ção das ta xas ele va das, por que one ro so o ques ti o na men to jun to ao Po der Ju di ciá rio.
Exis te, po rém, a pos si bi li da de de ar güir perante os Tri bu na is de Con tas esse
fato, quan do da pu bli ca ção dos edi ta is, co bran do des sas ins ti tu i ções o exa me dos fa tos e cir cuns tân ci as que le vam à de fi ni ção dos va lo res.
É que, por de ver cons ti tu ci o nal, com pe te a es sas Cor tes apre ci a rem não só a le ga lida de, mas tam bém a legitimidade e eco no mi ci da de dos atos da Admi nis tra ção Pú bli ca.
O re co lhi men to das ta xas de con cur so, é um des ses atos, su je i tos à fis ca li za ção
do Tri bu nal de Con tas da União, que já de fi niu, de acor do com a Sú mu la n º 214 16, o
re co lhi men to das ta xas de ins cri ção à con ta do Te sou ro Na ci o nal.
No âmbito do DF, o De cre to nº 16.254/94 di re ci o na o pagamento da taxa ao
BRB, mos tran do-se la cu no so quan to ao seu des ti no. Embo ra se de no mi ne taxa, não é
na ver da de um tri bu to, mas não de i xa de ter na tu re za de re cur so pú bli co de ven do in t egrar os ha ve res do Esta do, e de ve rá, nes ta me di da, si tu ar-se no lu gar co mum a todos
os re cur sos pú bli cos: no caso, o Te sou ro do Dis tri to Fe de ral.
Nes se sen ti do, re la ti va men te à es fe ra fe de ral, pro nun ci ou-se a Mi nis tra do Tri bu nal de Con tas da União, Élvia Lor del lo Cas te lo Bran co, com sua ha bi tu al lu ci dez,
após re co nhe cer o ca rá ter pú bli co desses valo res, ad mi tin do, em ca rá ter ex cep ci onal
que o re co lhi men to dos va lo res da taxa de ins cri ção fos sem re co lhi dos à con ta es pe cífi ca e des tes sub tra í da re mu ne ra ção da ins ti tu i ção con tra ta da, por ter ce i ri za ç ão, para
re a li zar o con cur so pú bli co, re co lhen do-se o sal do ao te sou ro na ci o nal. 17
Mais re cen te men te, o Tri bu nal de Con tas da União teve que en fren tar a ques tão
em que o li mi te má xi mo ad mi ti do para a taxa de ins cri ção era in su fi ci en te para co brir
os cus tos do con cur so e foi ca te gó ri co ao afir mar que o va lor não pode ser trans fe ri do
como ônus aos can di da tos. Na opor tu ni da de, re co men dou:
“or ga ni ze um sis te ma de con tro le de cus tos de modo a per mi tir que
seja es ti ma da com ma i or pre ci são o va lor da taxa a ser co bra da dos can dida tos quan do da re a li za ção de seus con cur sos pú bli cos, ob ser van do como
16

BRASIL. Sú mu la nº 214. Os va lo res cor res pon den tes às ta xas de ins cri ção em con cur sos pú bli cos de vem ser re co lhi dos ao Ban co do Bra sil S/A, à con ta do Te sou ro Na ci o nal, por meio de
documentos próprio, de acor do com a sis te má ti ca de ar re ca da ção das re ce i tas fe de r a is previs ta no De cre to-Lei n º 1.755, de 31-12-79, e in te gra as to ma das ou pres ta ções de con tas dos
responsáveis ou di ri gen tes de ór gãos da Admi nis tra ção Fe de ral Di re ta, para exa me e jul gamen to pelo Tri bu nal de Con tas da União. Dis po ní vel em:
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BRASIL. Tri bu nal de Con tas da União. Pro ces so TC nº 014.861/93-3. De ci são 470-, por ma i o ria. Bra sí lia _ DF, 27 de ou tu bro de 1993.Dis po ní vel em . Con sul ta em 10 nov. 1999.
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li mi te má xi mo o per cen tu al de 2,5%, pre vis to pelo De cre to nº 88.376/83,
cal cu la do so bre o va lor da re mu ne ra ção do car go, ob ser van do que as des pesas que ul tra pas sa rem ao per cen tu al aci ma de ve rão ser su por ta das pela própria Uni da de”1 8
É pre ci so, pois, que os ad mi nis tra do res te nham bom sen so e es pí ri to pú bli co, na
elaboração dos edi ta is. É ne ces sá rio bus car o me lhor can di da to, com aten ção às ga ran ti as fun da men ta is que lhe fo ram con fe ri das pelo Esta tu to Ma i or, evi tan do se le ci oná-lo pelo fa tor eco nô mi co, com a im po si ção de al tas ta xas, ou cus tos ex ces si vos. O
res pe i to aos seus di re i tos é im pe ra ti vo da boa Admi nis tra ção, de um Esta do de mo crá ti co de Di re i to, onde re al men te se bus ca o bem co mum.
7. di re i to de ser no me a do
Ou tro tema re le van te, que tem sido alvo de ca lo ro sas dis cus sões, é o di re i to de
ser no me a do. Du ran te mu i to tem po em nos so País, a dou tri na e a ju ris pru dên cia firma ram o en ten di men to de que a apro va ção em con cur so pú bli co ge ra va mera ex pec ta ti va de di re i to à nome a ção. So men te quan do vi o la da a or dem de clas si fi ca ção, o
can di da to po de ria ter di re i to pe ran te o Ju di ciá rio.
Le va do ao ex tre mo, esse en ten di men to per mi tiu a ocor rên cia de si tu a ções esdrú xu las como a de can di da tos que, após in ten sa de di ca ção, ob ti nham a apro va ção
den tro do nú me ro das va gas ofe re ci das e amar ga vam o dis sa bor de ver ex pi rar-se o
pra zo de va li da de de um con cur so sem no me a ção.
Impu nha o in te res se pú bli co a efe ti va ção de me di das co er ci ti vas des se po der
discricionário,verdadeiramenteabsurdo. O mo men to é che ga do.
Após o jul ga men to do RE n° 192.568-0-PI,19 pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é
pos sí vel re co nhe cer o de ver da Admi nis tra ção Pú bli ca de no me ar os can di da tos aprova dos para as va gas dis po ní ve is ou ofe re ci das no edi tal.
O voto lú ci do do Mi nis tro-re la tor, Mar co Au ré lio, acom pa nha do dos Mi nis tros
Ma u rí cio Cor rêa e Fran cis co Re zek, teve a emen ta re di gi da nos se guin tes ter mos:
“CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - PARÂMETROS - OBSERVAÇÃO.
As cláu su las cons tan tes do edi tal de con cur so obri gam can di da tos e Adminis tra ção Pú bli ca. Na fe liz dic ção de Hely Lo pes Me i rel les, o edi tal é lei inter na da con cor rên cia.
18

BRASIL. Tri bu nal de Con tas da União. Pro ces so n º TC 012.919/94-2. De ci são nº 143/96. Brasí lia, DF, 27 de mar ço de 1996. Diá rio Ofi ci alda Re pú bli ca Fe de ra ti va do Brasil, Bra sí lia, DF,
15 abr. 1996, Se ção 1, p. 6283.
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BRASIL. Supremo Tri bunal Federal. Constitucional. Recurso Extraordinário. RE nº
192.568-0-PI. Vir gí lio Ma de i ra Mar tins Fi lho e Ou tros. Re la tor: Mi nis tro Mar co Au ré l io, Bra sília, DF, 23 de abril de 1996. Diá rio de Jus ti ça da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. Po der Ju diciá rio, Bra sí lia, DF, 13 set. 1996. Se ção 1, p. 3241.
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CONCURSO PÚBLICO - VAGAS - NOMEAÇÃO. O prin cí pio da
ra zo a bi li da de é con du cen te a pre su mir-se, como obje to do con fi gu ra dor de
des vio de po der, ato da Admi nis tra ção Pú bli ca que im pli que no me a ção parci al de can di da tos, in de fe ri men to da pror ro ga ção do pra zo do con cur so sem
jus ti fi ca ti va so ci al men te ace i tá vel e pu bli ca ção de novo edi tal com idên ti ca
finalidade. “...como o inc. IV (do ar ti go 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral) tem o
objetivomanifesto de res guar dar pre ce dên ci as na se qüên cia dos con cur sos,
se gue-se que a Admi nis tra ção não po de rá, sem bur lar o dis po si ti vo e sem
in cor rer em des vio de po der, de i xar es co ar de li be ra da men te o pe río do de
va li da de do pe río do de con cur so an te ri or para no me ar os apro va dos em
cer ta me sub se qüen te. Fora isto pos sí vel e o in ci so IV tor nar-se-ia le tra morta, cons ti tu in do-se na mais rúp til das ga ran ti as (MELLO, Cel so Anto nio
Ban de i ra. Re gi me Cons ti tu ci o nal dos ser vi do res da Admi nis tra ção Di re ta e
Indi re ta. 2. ed. São Pa u lo: RT, 1991, p. 74.)”
Na mesma li nha de en ten di men to, tem se pro nun ci a do o Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça em ou tros ca sos, pa re cen do fir me a ini ci a ti va de tu te lar o di re i to dos can didatos apro va dos.
Se a Admi nis tra ção ofe re ce no edi tal de ter mi na do nú me ro de va gas, é evi den te
que os can di da tos apro va dos no li mi te têm, efe ti va men te, di re i to à no me a ção. Se,
con tu do, não foi fi xa do o nú me ro de va gas, cuja ocu pa ção se pre ten de – o que em
prin cí pio não nos pa re ce cor re to, é ra zoá vel pre su mir-se que o con cur so se des ti na às
va gas exis ten tes e as que vi e rem a ocor rer no pe río do de va li da de do con cur so. É uma
apli ca ção prá ti ca e ele men tar da te o ria dos mo ti vos de ter mi nan tes do ato ad mi nis trati vo, tão fes te ja da pelo sa u do so Helly Lo pes Me i rel les.20
A não no me a ção nes sas con di ções vi o la di re i to lí qui do e cer to do ci da dão-candi da to, pas sí vel de ser con tras ta do não só pe ran te o Ju di ciá rio, mas tam bém jun to aos
Tri bu na is de Con tas.
No Rio de Ja ne i ro, o cons ti tu in te es ta du al ten tou de fi nir a obri ga to ri e da de
des se apro ve i ta men to, co lhen do a for ça pu jan te do pre ce den te do STF, já re fe ri do.
La men ta vel men te, foi en ten di do que o pro vi men to dos car gos do Po der Exe cu ti vo
não pode ser dis ci pli na do pela Cons ti tu i ção Fe de ral, fi can do pos ter ga da a pos si bili da de de so li di fi car a ju ris pru dên cia no sen ti do de ga ran tir o direito a no me ação
aos can di da tos apro va dos no li mi te do nú me ro de va gas ofe re ci das. A for ça da quele pre ce den te per ma ne ce, pos to que nes te caso a ex cel sa Cor te não con tra ri ou os
fun da men tos da que la de ci são.
20
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Para me lhor com pre en são, traz-se à co la ção a de ci são do Su pre mo Tri bu nal
21
Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 77,
VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
PRAZO MÁXIMO CONTADO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
DO CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Apro va ção em con cur so pú bli co. Di re i to sub je ti vo do can di da to à
no me a ção, de acor do com a res pec ti va or dem de clas si fi ca ção e no pra zo de
sua validade.
2. Cons ti tu i ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro, ar ti go 77, VII. Pro vi mento de car go pú bli co. Ini ci a ti va re ser va da ao Che fe do Exe cu ti vo para edi ção
de leis que disponham so bre o regime jurí di co dos servidores públicos.
Ofen sa ao prin cí pio da se pa ra ção dos po de res: Incons ti tu ci o na li da de formal. Re cur so ex tra or di ná rio co nhe ci do e pro vi do para cas sar a se gu ran ça,
de cla ran do-se,in ci den ter tan tum, a in cons ti tu ci o na li da de do in ci so VII do
ar ti go 77 da Cons ti tu i ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro.”
Em de ci sões his tó ri cas, o Po der Ju di ciá rio já de ci diu pela ne ces si da de de prorro gar a va li da de do con cur so, se exis ten tes can di da tos apro va dos e va gas a se rem preen chi das, con for me se vê:
“Ape sar de cons tar do Edi tal o pra zo de va li da de de um ano, im prorro gá vel, é de ri gor e há de se sub ju gar ao pre ce i to cons ti tu ci o nal. A aber tura de novo con cur so, nes ses ca sos, é afron ta in clu si ve ao di re i to ad qui rido, ain da mais se com pro va do o apro ve i ta men to de can di da tos, com pior
pontuação, em de tri men to dos me lho res clas si fi ca dos.”22
“Mes mo que im pror ro gá vel pelo edi tal é de ver da Admi nis tra ção Pú23
bli ca pror ro gar se sur gir no vas va gas e hou ver can di da tos apro va dos.”
Cabe ain da con si de rar que as con vo ca ções e não as no me a ções de ve rão ser fe itas den tro do pra zo de va li da de do con cur so pú bli co. O art. 37, III, da Cons ti tu i ção Fede ral, li mi ta a va li da de do con cur so a dois anos, pror ro gá vel por igual pe río do. Re ali za da a con vo ca ção den tro des te pra zo, a con cre ti za ção dos atos ad mi nis tra ti vos ne21

BRASIL. Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE-229450/RJ. Re lator: Min. Ma u rí cio Cor rêa Bra sí lia, DF, 10 de fe ve re i ro de 2000.Diá rio de Jus ti ça , Bra sí lia, DF, 30 ago. 2001, p. 65.
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ces sá ri os, en tre eles à no me a ção e pos se, poderá dar-se em mo men to pos te ri or, buscan do ape nas dar efe ti vi da de ao pre ce i to.
Se o pra zo de va li da de é de até dois anos, pre vis to no edi tal, não po de rá ser menor. Per se guin do esta li nha de ra ci o cí nio, a Admi nis tra ção po de rá con vo car can di da tos dez dias an tes do fim do pra zo, jus ta men te por que este não se es go tou. E está cer ta
em agir des ta for ma, se a con vo ca ção es ti ver ar ri ma da em con ve niên cia e opor tu ni dade para a Admi nis tra ção.
Só que o pra zo fal tan te para en cer rar a va li da de do con cur so pode mos trar-se insu fi ci en te para a pro mo ção dos atos ne ces sá ri os à ad mis são, su je i ta às pror ro ga ções
le ga is, pra zos para pu bli ca ção, re cur sos le ga is, e ou tros obs tá cu los le ga is. Com es te
qua dro, pa re ce na tu ral que os atos com ple men ta res pos sam ser fe i tos após ven ci do o
pra zo. Tra ta-se de dar efe ti vi da de ao pre ce i to li mi tan te, den tro de prin cí pi os co m e zinhos de ra zo a bi li da de.
E a pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral pa re ce dar va zão a este en ten di men to, pois o
art. 37, IV, es ta be le ce que, no pra zo de va li da de, o can di da to apro va do será con vo cado com pri o ri da de so bre no vos con cur sa dos. Fala-se, des te modo, em con vo ca ção, e
não em ad mis são, o que per mi te uma ar gu men ta ção por ab sur do: se o can di da to é
convocado um dia an tes do ven ci men to do pra zo, terá pri o ri da de so bre no vos con cursa dos, e ao mes mo tem po não po de rá as su mir o car go, pela im pos si bi li da de prá ti ca de
re a li zar os atos pre pa ra tó ri os no pra zo fal tan te.
Por ou tro lado, o in ci so II do mes mo ar ti go fala em in ves ti du ra (que se ma te ri ali za com a pos se), sem re fe rên cia a pra zo.
A com bi na ção dos in ci sos II, III e IV do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pare ce me lhor si tu ar a ques tão. O in ci so II se re fe re à in ves ti du ra me di an te pré vio
con cur so, sem alu dir a pra zo; o in ci so IV diz que a con vo ca ção po de rá se dar no
pra zo es ti pu la do no in ci so III, mas não exi ge ex pres sa men te que to dos os atos
ad mis si o na is se dêem no pra zo.
Pa re ce não ser ou tra a con clu são: a con vo ca ção é a con se qüên cia prá ti ca do
con cur so, e es go ta a in ci dên cia des te, vale di zer, o con cur so ser ve para que a Admi nis tra ção Pú bli ca te nha can di da tos há be is a se rem con vo ca dos. Após a con vo ca ção,
os atos ad mi nis tra ti vos pos te ri o res de i xam de ter re la ção di re ta com o cer ta me, pas san do a in te grar a ati vi da de da Admi nis tra ção. Em ou tras pa la vras, a in fluên cia do
con cur so se en cer ra com a con vo ca ção; a pos se e no me a ção não são eta pas do con curso, e não so frem a ob je ção de pra zo.
Pro nun ci ou-se a res pe i to, o STF, mediante julgamento do RE 192.568-0, do
qual ex trai-se la pi dar sín te se do voto do Min. Mar co Au ré lio:
“A in ter pre ta ção de dis po si ti vo le gal ou cons ti tu ci o nal há de fazer-se de modo sis te má ti co e te le o ló gi co, me ti dos aos qua is não se so62
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bre põe o alu si vo à in ter pre ta ção ver bal. Se a Car ta as se gu ra, no pra zo
de va li da de do con cur so, a con vo ca ção de can di da tos nele aprova dos
com pri o ri da de so bre no vos con cur sa dos, ou seja, can di da tos apro vados em con cur so pos te ri or, é de con clu ir-se que a inér cia, in ten ci o nal,
ou não, da Admi nis tra ção Pú bli ca, de i xan do de pre en cher car gos existen tes, leva à con vic ção so bre a ti tu la ri da de do di re i to sub je ti vo de ser
nomeado. No campo da atu a ção ad mi nis tra ti va, não se pode admi tir
atos que con subs tan ci em ter gi ver sa ção, ver da de i ro dri ble a nor mas impe ra ti vas como são as cons tan tes da Car ta de 1988.”
Do tre cho re pro du zi do, vis lum bra-se que a inér cia da Admi nis tra ção pode le var
à le são de di re i to sub je ti vo do can di da to, re pre sen ta do no art. 37, IV, da Cons ti tuição
Fe de ral. Ou seja, há a vaga, há a ne ces si da de da Admi nis tra ção, há o inte res se do
candidato, mas não há a no me a ção. Se a con vo ca ção ocor re no pra zo de va li da de,
materializ a-se com ma i or for ça este di re i to sub je ti vo; a Admi nis tra ção não mais po de rá ne gar-lhe a as sun ção do car go, in de pen den te men te de os atos com ple men ta res
te rem se dado após o es co a men to do pra zo. É uma de cor rên cia ló gi ca da in ter pre ta ção
le va da a efe i to pela Excel sa Cor te.
Pos te ri or men te a essa de ci são, o STF, em sede de ADIn, en ten deu, por ma i o ria
em uma de suas tur mas, que a nor ma da Cons ti tu i ção do Rio de Ja ne i ro que obri ga va a
no me ar to dos os apro va dos, no nú me ro de va gas ofe re ci das du ran te o pra zo de va li dade do con cur so, não guar da va con for mi da de com a Cons ti tu i ção Fe de ral. Como re feri do, o voto foi por ma i o ria, e é pos sí vel que o STF evo lua em seu en ten di men to.24
Nada obs tan te en ten di men tos di ver sos, é im por tan te no tar que ape nas a con voca ção do can di da to de ve rá ser fe i ta no pra zo de va li da de, e, aten di do este re qui sito, os
atos di tos com ple men ta res po de rão ocor rer após a fluên cia des te.
9. exa me de edi ta is
Tanto os edi ta is de con cur so como de li ci ta ção podem ser exa mi na dos pe los
Tri bu na is de Con tas, pre vi a men te à re a li za ção do cer ta me, du ran te a se le ção, ou até
após. Fos se a Admi nis tra ção Pú bli ca com pos ta de agen tes de vo ta dos ao in te res se públi co, cer ta men te essa pro vi dên cia se ria re que ri da às Cor tes de Con tas, efe ti van do o
con tro le pré vio, das nor mas que re ge rão um con jun to de atos.

24
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Po dem os Tri bu na is de Con tas exa mi nar os edi ta is e ain da or de nar os acer ta25
men tos ne ces sá ri os à efe ti va ção do prin cí pio da le ga li da de.
10. acu mu la ção de pro ven tos e ven ci men tos
Cu i da do re do bra do deve ser to ma do, quan do o con cur san do é con vo ca do para
to mar pos se no car go pú bli co. Sen do já pos su i dor de ou tro car go, es ta rá in cor ren do na
pro i bi ção da acu mu la ção de car gos e per cep ção si mul tâ nea de pro ven tos e ven ci mentos, sal vo se os car gos fo rem acu mu lá ve is na ati vi da de.
Tal ques tão en con tra-se pre sen te men te su pe ra da, con quan to a Emen da Cons titu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de 1998 es ta be le ceu nova re da ção ao § 10º do art.
26
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos se guin tes ter mos:
“É ve da da a per cep ção si mul tâ nea de pro ven tos de apo sen ta do ria decor ren tes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a re mu ne ra ção de car go, empre go ou fun ção pú bli ca, res sal va dos os car gos acu mu lá ve is na for ma des ta
Cons ti tu i ção, os car gos ele ti vos e os car gos em co mis são de cla ra dos em lei
de li vre no me a ção e exo ne ra ção.”
A re fe ri da emen da, no en tan to, res sal vou as si tu a ções con so li da das, como se lê
de seu art. 11:
“A ve da ção pre vis ta no art. 37, § 10, da Cons ti tu i ção Fe de ral, não se
apli ca aos mem bros de po der e aos ina ti vos, ser vi do res e mi li ta res, que, até
a pu bli ca ção des ta Emen da, te nham in gres sa do no va men te no ser vi ço públi co por con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, e pe las de ma is
for mas pre vis tas na Cons ti tu i ção Fe de ral, sen do-lhes pro i bi da a per cep ção
de mais de uma apo sen ta do ria pelo re gi me de pre vi dên cia a que se re fe re o
art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral, apli can do-se-lhes, em qual quer hi pó te se, o
li mi te de que tra ta o § 11 des te mes mo ar ti go.”
25

Admi tin do o exa me dos edi ta is de li ci ta ção: BRASIL. Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Admi nis tra tivo. Sus pen são de Se gu ran ça. SS nº 1.308-9. Re que ren te; Tri bu nal de Con tas do Esta do do Rio
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exis tem acór dãos iso la dos: DISTRITO FEDERAL. Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral eTerri tó ri os. Admi nis tra ti vo. Man da do de Se gu ran ça. MS nº 3.714/94. Re la tor: A Rosa de Fa ri as,
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Des te modo, mos tra-se con ve ni en te que os tri bu na is des de já es ta be le çam a intan gi bi li da de da ve da ção cons ti tu ci o nal. Nes te di a pa são, de ver-se-ia de ter mi nar, ain da, que nos edi ta is de con cur sos vin dou ros cons te a exi gên cia de de cla ra ção ex pres sa
dos can di da tos de que não re ce bem pro ven tos ou ven ci men tos de car go ou em pre go
pú bli co, na for ma do pre ce i to cons ti tu ci o nal. De ve rá a de cla ra ção pre ver, ex pressa men te, que a fal si da de da de cla ra ção su je i ta rá o can di da to às san ções ci vis, ad minis tra ti vas e pe na is ca bí ve is, nos ter mos da lei.
11. testes psi co téc ni cos
Mu i tos con cur sos pú bli cos têm exi gi do que o can di da to se sub me ta a tes tes psico téc ni cos, como for ma de ava li a ção. Entre tan to, mu i tos des ses tes tes, de ava li a ção
sub je ti va, têm ali ja do do cer ta me bons can di da tos, sem ne nhu ma jus ti fi ca ti va pla u sível para a ina bi li ta ção.
O tes te psi co téc ni co deve ar ri mar-se em cri té ri os ob je ti vos que per mi tam ao
can di da to, de um lado, co nhe cer as ra zões de sua ina bi li ta ção, e de ou tro, exer cer o
seu constitucional di re i to de de fe sa, com to dos os re cur sos a ele ine ren tes.
Nes ta li nha de en ten di men to, pro nun ci ou-se o Mi nis tro Fran cis co Re zek, no
RE-112676/MG:
“Con cur so pú bli co. Po lí cia Fe de ral. Exa me psi co téc ni co. Entrevis ta ca ren te de ri gor ci en tí fi co. Eli mi na ção de can di da to, afi nal de sa utoriz a da pelo ju di ciá rio, por ile ga li da de, em man da do de se gu ran ça.
Qu an do a lei do Con gres so pre vê a re a li za ção de exa me psi co téc ni co
para in gres so em car re i ra do ser vi ço pú bli co, não pode a ad mi nis tração tra ves tir o sig ni fi ca do cu ri al das pa la vras, qua li fi can do como exame a en tre vis ta em cla u su ra, de cu jos pa râ me tros téc ni cos não se te nha
notícia. Não é exa me, nem pode in tegrá-lo, uma afe rição ca ren te de
qual quer ri gor ci en tí fi co, onde a possi bi li da de teó ri ca do ar bí trio, do
ca pri cho e do pre con ce i to não co nhe ça li mi tes.”
No mes mo jul ga do, consta do voto do re la tor o se guin te tre cho, bas tan te elu ci da ti vo:
“É cer to que a psi co lo gia vive ain da hoje um es tá gio pri mi ti vo, em
gran de par te ex pe ri men tal, de sua evo lu ção como ciên cia. Tan to não sig ni fica que no seu do mí nio não se co nhe çam, e não se pra ti quem, de lon ga data,
em na ções de van guar da, di ver sos mé to dos de ava li a ção da ha bi li da de profis si o nal dos can di da tos ao ser vi ço pú bli co. Essas prá ti cas me re cem o nome
de exa mes na me di da em que as sen tam so bre pes qui sas de va lor re co nhe cido, qual su ce de no âm bi to da me di ci na ge ral.”
A ques tão cin ge-se às se guin tes pre mis sas, ne ces sá ri as ao es ta be le ci men to de
uma ges tão trans pa ren te e or ga ni za da na Admi nis tra ção Pú bli ca:
I – que se jam es ta be le ci dos cri té ri os ob je ti vos pré vi os para a re a li za ção dos tes tes, vale di zer, de con te ú do ci en tí fi co;
II – que do re sul ta do do exa me te nha o can di da to am plo co nhe ci men to;
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III – que lhe seja dada opor tu ni da de para con tes tar tan to os cri té ri os como o resul ta do em si, por in ter mé dio de re cur so ad mi nis tra ti vo, e do qual tam bém de ve rá ter
ciên cia dos mo ti vos de sua even tu al re je i ção.
O aten di men to a es sas pre mis sas de ve ria constar ex pres sa men te dos edi ta is de
con cur so.
12. ônus dos exames pré-ad mis si o na is
Como se não bas tas sem os al tos cus tos das ta xas de ins cri ção, em ge ral, mu i tos
ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca têm co mi na do aos can di da tos, tam bém o cus to dos
exa mes pré-ad mis si o na is, quan do este de ve ria ser do ór gão con tra tan te.
Estes exa mes, em prin cí pio, vi sam as se gu rar o in te res se da Admi nis tra ção e,
em um ma i or es pec tro, o in te res se pú bli co, evi tan do o blo que io de uma vaga no ser viço pú bli co por um can di da to que não po de rá exer cê-lo a con ten to. É a pre va lên cia do
in te res se pú bli co so bre o es tri ta men te pri va do.
Se é in te res se da Admi nis tra ção, dela de ve rá ser o res pec ti vo ônus. Por ou tro
lado, lem bran do o prin cí pio da le ga li da de, o par ti cu lar não pode ser for ça do a arcar
com o cus to dos exa mes sem lei for mal que o obri gue.
Importante ao tema é a afir ma ção do ór gão téc ni co, no sen ti do de que “...em bora pos sa o can di da to se va ler da rede pú bli ca de sa ú de, pode ocor rer que, por de fi ciência do sis te ma, per ca o pra zo para a in ves ti du ra no car go.”
Jus ta men te por não ha ver le gis la ção a res pe i to, é con ve ni en te que as Cor tes assen tem o en ten di men to no sen ti do de que o cus to dos exa mes pré-ad mis si o na is de ve rá
ser de res pon sa bi li da de do ór gão a que in te res sa o con cur so pú bli co.
13. exame la bo ra to ri al – HIV
Den tre os exa mes pré-ad mis si o na is exi gi dos, um em es pe ci al tem ca u sa do certo des con for to aos ór gãos da Admi nis tra ção, as sim como à co mu ni da de de for ma ge ral: o exa me HIV.
A par ti cu lar pre o cu pa ção, tam bém afe ta aos ór gãos de con tro le, diz res pe ito à pos si bi li da de de que o por ta dor da sín dro me in gres se no ser vi ço pú bli co e,
imediatamente, em de cor rên cia de sua molés tia, reque i ra aposentadoria com
proventos integrais.
Te ría mos, mais uma vez, que sus ci tar o in te res se pú bli co como pre va len te em
re la ção ao in te res se do par ti cu lar. Ain da que se pos sa fa zer al gu ma in cur são quan to ao
prin cí pio da mo ra li da de, mais ade qua do se ria uma pro vi dên cia pré via, evi tan do-se o
pre ju í zo à so ci e da de.
Em re cen te pa re cer da uni da de téc ni ca do Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe deral, as se riu com cer ta ra zão o pa re ce ris ta “... O Esta do tem-se pre o cu pa do com as pesso as por ta do ras de HIV e, por isso, tem re a li za do ações no sen ti do de ame ni zar o estig ma que es sas pes so as le vam con si go.”
No en tan to, é pre ci so con si de rar que a so ci e da de tem in te res ses mais abrangen tes do que o es tri ta men te par ti cu lar. A ques tão so ci al re la ti va aos por ta do resde
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Aids não é mais im por tan te que a de ou tros ex tra tos da so ci e da de. O fato é que o
can di da to a uma vaga no ser vi ço pú bli co deve pos su ir boa sa ú de para o exer cí cio
do car go, ou de ou tro modo, po de ría mos ter o caso de um can di da to por ta dor do vírus que as su ma o car go pú bli co, en tre de li cen ça mé di ca, não tra ba lhe um úni co
dia e te nha o di re i to as se gu ra do a uma apo sen ta do ria com pro ven tos in te gra is, bem
como pen são vi ta lí cia ao côn ju ge e de pen den tes. Uma re la ção cus to/be ne fí cio extre ma men te pe no sa para or ga nis mo so ci al.
É ne ces sá rio que as Cor tes de Con tas se pro nun ci em so bre es sas si tu a ções li mites, como por exem plo exi gin do que o ser vi dor exer ça o car go por um mí ni mo de cinco anos para a in te gra li za ção do di re i to.
Mas so men te isso não é bas tan te, já que o pon to com por ta ma i o res dis cus sões.
Se ria de me lhor tom que tam bém o Che fe do Exe cu ti vo, a quem cabe pro por as leis re la ti vas ao fun ci o na lis mo pú bli co, re me tes se pro je to de lei re gu lan do o tema.
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SÚMULA Nº 235 DO TCU: NECESSIDADE DE REVISÃO
Re na to Mon te i ro de Re zen de1
Qu es tão com a qual se de fron ta to dos os dias o ad mi nis tra dor pú bli co é a da repe ti ção de quan ti as in de vi da men te re ce bi das por ser vi do res. Algu mas ve zes, a per cep ção se dá com dolo do ser vi dor, o que o su je i ta não so men te à res ti tu i ção do que
au fe riu, mas tam bém à res pon sa bi li za ção administrativa e pe nal. Em ou tras oca siões ,
a pró pria admi nis tra ção la bo ra equí vo co, seja de ordem mate ri al, seja in ter pre ta tiva,
sem que o ser vi dor con cor ra para o pa ga men to.
É con sa bi do que gran de par te dos pa ga men tos in de vi dos efe tu a dos pela adminis tra ção se ve ri fi ca na área de pes so al, mo ti va da so bre tu do pela inex tri cá vel le g is lação que re gu la os di re i tos e de ve res dos ser vi do res.
Obje ti van do res guar dar a boa-fé de apo sen ta dos que, anos de po is de sua ina tivação, têm seus atos con ces só ri os con si de ra dos ile ga is, o Tri bu nal de Contas da
União edi tou a Sú mu la nº 106, a qual soa: “O jul ga men to, pela ile ga li da de, das conces sões de re for ma, apo sen ta do ria e pen são, não im pli ca por si só a obri ga to ri e da de
da re po si ção das im por tân ci as já re ce bi das de boa-fé, até a data do co nhe ci men to da
de ci são pelo ór gão com pe ten te”.
Insta no tar, con tu do, que a Sú mu la n º 106 foi apli ca da ana lo gi ca men te, du ran te
mu i to tem po, a ou tros ca sos de per cep ção de im por tân ci as por ser vi do res de boa-fé,
ten do o TCU al te ra do sig ni fi ca ti va men te seu en ten di men to a res pe i to do es pec tro de
apli ca ção da Sú mu la nº 106, com a De ci são nº 444/94 – Ple ná rio, don de pro ve io a Súmu la nº 235, se gun do a qual é obri ga tó ria a re po si ção ao Erá rio de quan ti as ir re gu larmen te re ce bi das, ain da que com pro va da a boa-fé do be ne fi ciá rio.
Na for ma ine xo rá vel como está re di gi da, a Sú mu la nº 235 faz ta bu la rasa do
prin cí pio da se gu ran ça ju rí di ca e vai de en con tro às mo der nas dou tri na e ju ris pru d ência administrativas. Por con se guin te, o ver be te re cla ma re vi são, como se procurará
de mons trar no pre sen te tra ba lho.
Escor ço his tó ri co
Como se dis se, o TCU ado tou, até a pri me i ra me ta de da dé ca da de 1990, o en ten di men to de apli car ao ser vi dor que re ce bes se quan ti as in de vi das a dis ci pli na daSúmu la nº 106, ain da que não se tra tas se de apo sen ta do ri as jul ga das ile ga is, des de que
pre sen te a boa-fé. To da via, já em 1992, o en ten di men to en tão re i nan te re ce bia os prime i ros ata ques, en se jan do fos se cons ti tu í da co mis são para exa mi nar a apli ca bi li d ade
da Sú mu la n º 106 em face do es ta tu í do no art. 46 da Lei nº 8.112/90. O gru po de es tu1
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dos con clu iu ser des ca bi da a de vo lu ção de im por tân ci as per ce bi das de boa-fé pre sumi da, eis que não te ria o re fe ri do di plo ma le gal cu i da do des sa ma té ria, re co men dan do
a eqüi da de que não fos se exi gi da a re po si ção ao Erá rio nes ses ca sos, mes mo para fa tos ocor ri dos após a en tra da em vi gor do Esta tu to de 1990.
Sub me ti das as con clu sões ao des cor ti no do Ple ná rio, fo ram aco lhi das, não obstan te o po si ci o na men to con trá rio do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU, que con si de r ava ter o art. 46 da Lei nº 8.112/90, ao pre ver as re po si ções e in de ni za ções ao Erá rio,
im pos to nova dis ci pli na, mes mo quan do se cu i das se de quan ti as re ce bi das de boa-fé 2.
No va men te sus ci ta da a ques tão, nos au tos do TC n º 5.190/1993-2, o Ple ná rio da
Cor te, res pon den do a con sul ta for mu la da pelo Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de San ta
Ca ta ri na, re a fir mou a sub sis tên cia da Sú mu la n º 106 no re gi me ina u gu ra do pela Lei nº
8.112/90, mas in fir mou a ex ten são ana ló gi ca da que le enun ci a do a ca sos ou tros de rece bi men to in de vi do de im por tân ci as por ser vi do res.3
E, con sa gran do o novo po si ci o na men to, nos au tos do TC nº 5.961/1994-7, o
Tri bu nal re sol veu:
“Fir mar nova ori en ta ção no Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União,
no sen ti do de afir mar que, para os pa ga men tos in de vi dos de van ta gem aos
ser vi do res pú bli cos, mes mo re co nhe cen do-se a boa-fé, o dano há de ser ressar ci do ao Erário, em va lo res atu a li za dos, nos ter mos do art. 46 da Lei nº
8.112/90, de i xan do-se do ra van te, de se apli car a es ses ca sos, por ana lo gia, o
Enun ci a do nº 106 da Sú mu la de ju ris pru dên cia pre do mi nan te nes ta Cor te de
Contas, que de ve rá ater-se ape nas aos ca sos nela es pe ci fi ca dos, de jul gamen to, pela ile ga li da de, das con ces sões de re for ma, apo sen ta do ria e pen são,
não de ven do, por tan to, elas te cer-se sua exe ge se”.4
A nova com pre en são das dis po si ções le ga is re dun dou na Sú mu la-TCU nº 235,
se gun do a qual: “Os ser vi do res ati vos e ina ti vos, e os pen si o nis tas, es tão obri ga dos,
por for ça de lei, a res ti tu ir ao Erá rio, em va lo res atu a li za dos, as im por tân ci as que lhes
fo rem pa gas in de vi da men te, mes mo que re co nhe ci da a boa-fé, res sal va dos ape nas os
ca sos pre vis tos na Sú mu la nº 106 da Ju ris pru dên cia des te Tri bu nal.”
A ri je za es par ta na do re fe ri do enun ci a do foi, com o tem po, ga nhan do abran damen tos. De fe i to, a par tir de 1996, sur gi ram de ci sa nos qua is eram dis pen sa das re po sições de im por tân ci as pa gas em obe diên cia a in ter pre ta ção de ato nor ma ti vo re a li zada
por au to ri da de le gal men te in ves ti da em fun ção de ori en ta ção e su per vi são. No voto
que deu ori gem à De ci são n º 101/96 da 2 ª Câ ma ra, o Mi nis tro Adhe mar Ghisi as se riu:
“(...) não se pode des con si de rar que os res pon sá ve is no âm bi to do Poder Exe cu ti vo fi cam em po si ção pou co con for tá vel quan do con fli tos des sa
2
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na tu re za se ins ta lam, e é pre ci sa men te pela com pre en são des se fato que este
Tri bu nal tem se mos tra do to le ran te ao jul gar a ges tão dos ad mi nis tra do res
quan do cons ta ta das ir re gu la ri da des pra ti ca das em cum pri men to à ori en ta ção
pro ve ni en te de au to ri da de a quem devem subor di na ção nor ma ti va. Ora, se o
ad mi nis tra dor não é ape na do pelo ato pra ti ca do, como tra tar de for ma di feren te ter ce i ros be ne fi ci a dos por tais atos, no caso o ser vi dor ou pen si o nis ta?
Se assim pro ce der fi ca rá configurada uma apenação ao beneficiário que,
além de de i xar de re ce ber uma par ce la de seus ven ci men to ou pen são, pa gas
e re ce bi das com a pre sun ção de le ga li da de, pas sa rá a de vol ver os va lo res rece bi dos, des con ta dos de fu tu ros pa ga men tos, já re du zi dos pela au sên cia da
parcelaimpugnada”. 5
Tal exe ge se ga nhou for ça nos úl ti mos anos, e a hi pó te se ex cep ci o nal de dis pensa de res sar ci men to nela con tem pla da (obe diên cia a in ter pre ta ção de ato nor ma ti vo
re a li za da por au to ri da de le gal men te in ves ti da em fun ção de ori en ta ção e su per visão,
como a Advo ca cia-Ge ral da União, o Con se lho da Jus ti ça Fe de ral ou a an ti ga Se cre taria de Admi nis tra ção Fe de ral) foi elas te ci da, para abran ger ca sos em que a in ter pre tação equivocada de dispositivos le gais partisse do próprio ór gão ou en ti da de onde
ocor res sem os pa ga men tos in de vi dos.6
Significativos fo ram os vo tos do Mi nis tro Mar cos Vi la ça, de li ne an do os elemen tos jus ti fi ca do res da dis pen sa de res sar ci men to ao erá rio, nos ca sos de pa ga mento
in de vi do, como o pro fe ri do no jul ga men to do TC nº 376.194/1996-0:
“9. Qu an to aos va lo res, aci ma re fe ri dos, per ce bi dos de boa-fé pelos
ser vi do res e ina ti vos, em vir tu de de equi vo ca das in ter pre ta ções que a ins titu i ção deu aos dis po si ti vos le ga is que re gu la men ta vam as ma té ri as, pen so
que no pre sen te caso, ex cep ci o nal men te, deve-se dar pre va lên cia ao prin cípio da se gu ran ça ju rí di ca em de tri men to do prin cí pio da le ga li da de.
10. Ne ces sá rio ob ser var que este en ten di men to tem sido ado ta do pelo
Tri bu nal em si tu a ções aná lo gas, ante a pre sun ção de le ga li da de dos atos
ad mi nis tra ti vos que en se ja ram tais pa ga men tos, aliada à boa-fé dos ser vido res e ao ca rá ter ali men tar das par ce las sa la ri a is (De ci são nº 46/96 Ple ná rio - Ata nº 6/96; De ci são nº 101/96 2 ª Câ ma ra - Ata nº 14/96; De ci são n º
316/96 - Ple ná rio - Ata 22/96; De ci são 412/97 - Ple ná rio - Ata 27/97).
11. Mais evi den te se mos tra a boa-fé e a in ci dên cia do equí vo co, quan do
se ve ri fi ca que os re fe ri dos pa ga men tos já foram sus pen sos pela en ti da de.” 7
Na oca sião, os pa ga men tos re pro cha dos se de ram em ra zão de cri té ri os equi voca dos de cál cu lo de gra ti fi ca ções de vi das a ser vi do res da Uni ver si da de Fe de ral de
5
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Ouro Pre to. Como se nota, fo ram ar ro la dos como jus ti fi ca ti vas para a dis pen sa de re po si ção: a boa-fé de quem re ce beu, o erro de in ter pre ta ção da lei pelo ór gão ou en ti da de, a pre sun ção de le ga li da de do ato ad mi nis tra ti vo, o ca rá ter ali men tar dos es ti p ên dios, bem as sim o prin cí pio da se gu ran ça ju rí di ca. Em mu i tos ou tros pro ces sos sí mi les ,
aco lhen do vo tos do Mi nis tro Mar cos Vi la ça de equi va len te teor, o Tri bu nal dis pen sou
de de vo lu ção de quan ti as os servidores pú bli cos (Acór dão nº 307/98 – 1ª Câ ma ra,
Acór dão n º 29/99 – Ple ná rio, Acór dão n º 63/99 – Ple ná rio, Acór dão n º 64/99 – Ple nário, Acór dão nº 178/99 – Ple ná rio).
A nova in ter pre ta ção tem lo gra do aco lhi da tan to no âm bi to das duas Câ ma ras,
quan to no Ple ná rio da Cor te. Ou tros ca sos ilus tra ti vos po dem ser en con tra dos nas Deci sões nº 412/97 – Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Adhe mar Ghi si), nº 463/2000 - Ple ná rio
(Rel. Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra), n º 512/2000 – Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Ben ja min
Zymler), n º 520/2000 - Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Ben ja min Zymler), nº 756/2000 – Plená rio (Rel. Mi nis tro Wal ton Ro dri gues), nº 555/2001 – Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Lincoln Ma ga lhães da Ro cha), nº 796/2001 – Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Wal ton Ro dri gues),
como tam bém nos Acór dãos nº 191/2000 – Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Adhe mar Ghi si),
nº 112/2000 – Ple ná rio (Rel. Mi nis tro Adhe mar Ghi si). Em al guns de les, o Tri bu nal
che gou a de ter mi nar a re po si ção ao Erá rio, mas es ta be le ceu como mar co ini ci al de
sua exi gi bi li da de a data em que res tou de fi ni ti va men te di ri mi da pelo TCU a con trovér sia so bre a in ter pre ta ção dos dis po si ti vos le ga is que en se ja ram os pa ga men tos, dispen san do os ser vi do res da res ti tu i ção de quan ti as per ce bi das an te ri or men te.
Da fra gi li da de dos fun da men tos so bre os qua is se apóia a Sú mu la nº 235
Feita essa ex po si ção, con vém retornar aos fundamentos da Súmula nº 235.
Con for me foi his to ri a do, o le a ding case da exe ge se con sa gra da na que la Sú mu la foi a
De ci são n º 403/93 – Ple ná rio, se guin do-lhe a De ci são Admi nis tra ti va nº 444/94 – Ple ná rio. Da le i tu ra do pri me i ro jul ga do, de pre en de-se que o ar gu men to nor te a dor da
mu dan ça de pos tu ra que en gen drou aque le enun ci a do foi o dis pos to no art. 46 da Lei
nº 8.112/90, que, em sua re da ção ori gi nal, dis pu nha: “As re po si ções e in de ni za ções ao
Erá rio se rão des con ta das em par ce las men sa is, não ex ce den tes à dé ci ma par te da re muneração ou proven to, em va lo res atu a li za dos.”
Enten deu-se, na que la opor tu ni da de, que a Lei nº 8.112/90 tinha inaugurado
novo re gi me com re la ção às re po si ções ao erá rio, o que co li dia com a prá ti ca an te ri o r men te ado ta da de se es ten der a apli ca ção da Sú mu la n º 106 a si tu a ções de re ce bi mento in de vi do, mas de boa-fé, de va lo res, mes mo quan do não se tra tas se de apo sen ta dori as jul ga das ile ga is. Aliás, re me mo ran do o ex pos to su pra, tal po si ção fora de fen di da
de an ta nho pelo Mi nis té rio Pú bli co, não sen do ado ta da pela Cor te quan do da apre ci ação do TC n º 20.056/1992-3.
Per mis sa ve nia, não pa re ce es tar a Sú mu la nº 235 eri gi da so bre só li do bal drame. Pode-se mes mo en ten der que as re po si ções ao Erá rio são, em prin cí pio, obri ga tóri as a to dos os ser vi do res, mas não com base na dic ção do art. 46 da Lei nº 8.112/90.
Se as sim fos se, as re po si ções (in clu si ve de quan ti as per ce bi das de boa-fé) se ri am im pe ra ti vas an tes do Esta tu to de 1990. Sim, por que a Lei n º 1.711/52 pre via, em seu art.
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125, co man do em tudo e por tudo se me lhan te ao re tro trans cri to: “As re po si ções e indenizações à Fa zen da Pú bli ca se rão des con ta das em par ce las men sa is não ex ce den tes
da dé ci ma par te do ven ci men to ou re mu ne ra ção.” O úni co dis tin ti vo re fe re-se à cor r eção mo ne tá ria, in ser ta no tex to do di plo ma le gal de 1990.
Po der-se-ia es tri bar a Sú mu la nº 235 no art. 964 do Có di go Ci vil, ver bis: “Todo
aque le que re ce beu o que não lhe era de vi do fica obri ga do a res ti tu ir. A mes ma obri gação in cum be ao que re ce be dí vi da con di ci o nal an tes de cum pri da a con di ção.”
Com efe i to, tal re gra con sa gra um prin cí pio co me zi nho em Di re i to, o da pro i bição do en ri que ci men to sem ca u sa. É de se ob ser var, no en tan to, que o di ta me do art.
964 do Có di go Ci vil ad mi te tem pe ra men tos. O pró prio Có di go con tem pla al guns deles, como por exem plo o art. 221, que reza: “Embo ra anu lá vel, ou mes mo nulo, se
con tra í do de boa-fé, por am bos os côn ju ges, o ca sa men to, em re la ção a es tes como
aos fi lhos, pro duz to dos os efe i tos ci vis até o dia da sen ten ça anu la tó ria.” Ora, sen do
nulo o ca sa men to, não te ria o ma ri do, em prin cí pio, a obri ga ção de pro ver o sus ten to
da es po sa. Entre tan to, não se co gi ta de se pe dir in de ni za ção ou res sar ci men to, in casu,
ten do em vis ta a boa-fé dos con tra en tes.
É ju ris pru dên cia con sa gra da a de que os ali men tos, uma vez per ce bi dos, são irre pe tí ve is, como se de pre en de do se guin te ares to:
“A ju ris pru dên cia e a dou tri na as sen ta ram en ten di men to no sen ti do de
que os va lo res ati nen tes à pen são ali men tí cia são in com pen sá ve is e ir re pe tíve is, por que res ti tuí-los se ria pri var o ali men ta do dos re cur sos in dis pen sá veis à pró pria man ten ça, con de nan do-o as sim a ina ce i tá vel pe re ci men to. Daí
que o cre dor da pes soa ali men ta da não pode opor seu cré di to, quan do exi gida a pen são.”8
No jul ga do trans cri to, dis cu tia-se a pos si bi li da de de re pe ti ção de va lo res pa gos
a ma i or pelo de ve dor de pen são, em vir tu de de lhe ter sido re co nhe ci do o di re i to à redu ção da ver ba de vi da a esse tí tu lo.
Lon ge de es ta be le cer a obri ga to ri e da de ir res tri ta de re pe ti ção de va lo res in devi da men te re ce bi dos, o art. 46 da Lei nº 8.112/90 so men te es ta be le ceu a for ma como se
de ve ria pro ces sar tal de vo lu ção. Se ape nas o as pec to ob je ti vo fos se de ter mi nan te para
a con fi gu ra ção do de ver de res sar ci men to, se a sim ples cons ta ta ção de que a quan tia
foi re ce bi da ao ar re pio da lei bas tas se para ge rar a com pul so ri e da de de re po si ção, a
pró pria Sú mu la nº 106 estaria alber gan do in ter pre ta ção contra legem. Dessarte, o
mero re gis tro do re ce bi men to in de vi do não é su fi ci en te para fa zer nas cer a re fe rida
obri ga ção, quan do se tra tar de ver ba de na tu re za ali men tí cia. Há de se per qui rir a res pe i to da boa-fé na per cep ção das im por tân ci as.
Dis to não res ta dú vi da: en ten der que o art. 46 da Lei nº 8.112/90 es ta be le ceu a
obri ga to ri e da de de de vo lu ção de todo e qual quer va lor in de vi da men te per ce bi do por
ser vi do res, mes mo de boa-fé, im por ta con clu ir que re fe ri da lei é con tra di tó ria. De fe i8
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to, a Lei nº 8.112/90, em seu art. 185, § 2º, pre viu, com re fe rên cia aos be ne fí ci os do
Pla no de Se gu ri da de So ci al (en tre os qua is apo sen ta do ria e pen são), que: “O re ce bimen to in de vi do de be ne fí ci os ha vi dos por fra u de, dolo ou má-fé, im pli ca rá de vo lu ç ão
ao Erá rio do to tal au fe ri do, sem pre ju í zo da ação pe nal ca bí vel.” Le gí ti ma, em re lação ao tex to ci ta do, a in ter pre ta ção a con tra riosensu . Se o re ce bi men to in de vi do decor ren te de fra u de, dolo ou má-fé im pli ca a de vo lu ção, é ra zoá vel pen sar que o re ce bimen to de boa-fé não im por ta ria a de vo lu ção. Do con trá rio, o ci ta do pa rá gra fo se ria
uma ob vi e da de, ou es ta ria di zen do mais do que de ve ria, ao fa lar em “ha vi dos por fra u de, dolo ou má-fé”. Mas a lei não con tém pa la vras inú te is.
Ain da que se des car te o men ci o na do re cur so in ter pre ta ti vo, ou tros ar ti gos do
Esta tu to cor ro bo ram o po si ci o na men to pela dis pen sa de re po si ção. Veja-se o pa rá gr afo úni co do art. 219: “Con ce di da a pen são, qual quer pro va pos te ri or ou ha bi li ta ção
tar dia que im pli que ex clu são de be ne fi ciá rio ou re du ção de pen são só pro du zi rá efe i tos a par tir da data em que for ofe re ci da.” Exem pli gra tia, se poste ri or men te à conces são do be ne fí cio é pro fe ri da sen ten ça anu la tó ria de ca sa men to, nem por isso a be ne fi ciá ria da pen são de i xa da pelo ser vi dor terá, ine vi ta vel men te, de de vol ver o que rece beu sob aque le tí tu lo. Si mi lar men te, se des co bre se ro di a men te que o ins ti tu i do r de ixou fi lho me nor, nem por isso as quan ti as re ce bi das pelo ir mão do ser vi dor, ór fão e
me nor de 21 anos, que se ha bi li ta ra com base no art. 216, in ci so II, alí nea c, da Lei nº
8.112/90, te rão de ser de vol vi das ao Erá rio ou re ver ti das ao novo be ne fi ciá rio. Não
obs tan te o di re i to do fi lho do ser vi dor exis tir des de o fa le ci men to des te e im por t ar a
ex clu são do di re i to do ir mão do ins ti tu i dor, nos ter mos do art. 216, in ci so II, § 2º, da
Lei nº 8.112/90, o ato que con ce deu a pen são a este úl ti mo, do ta do de pre sun ção de le ga li da de, efe ti va men te pro du ziu efe i to vá li do – o pa ga men to da pen são – o qual não
pode ser des cons ti tu í do.
Do tra ta men to dis pen sa do ao tema pela le gis la ção, dou tri na e ju ris pru dên cia
Qu an do a per cep ção in de vi da de im por tân ci as por ser vi do res re sul ta de in terpre ta ção equi vo ca da de lei por par te da Admi nis tra ção, a ten dên cia his tó ri ca tem sido,
no âm bi to dos ór gãos con sul ti vos do Po der Exe cu ti vo, a de en ten der dis pen sá vel o
res sar ci men to ao erá rio. No to can te à ca rac te ri za ção da boa-fé que de so bri ga a re po sição, ex sur ge ru ti lan te o ma gis té rio do gran de ad mi nis tra ti vis ta The mís to cles Bran dão
Ca val can ti. Enquan to Con sul tor-Ge ral da Re pú bli ca, pre di cou a tese da dispen sa. Ao
exa mi nar a con ces são van ta gem fi nan ce i ra com fulcro em De cre to in ter pre ta ti vo de
Lei, o qual, ao exa me do Tri bu nal de Con tas da União, mos trou-se não con sen tâ neo
com os pro pó si tos da lei in ter pre ta da, ma ni fes tou-se o ex-Mi nis tro do STF:
“19. Estou as sim, pela nu li da de des sas aver ba ções, mes mo que tenham pro du zi do efe i tos pa tri mo ni a is.
20. Quanto a es ses efe i tos, isto é, quan to à re po si ção das van ta gens re ce bi das em con se qüên cia da in ter pre ta ção er rô nea dada à lei, pa re ce-me que
ela não se jus ti fi ca, de mo men to que se in cor po ra ram ao pa tri mô nio dos bene fi ciá ri os, que apenas se be ne fi ci a ram com o erro da ad mi nis tra ção, de
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acor do com in ter pre ta ção dada atra vés de de cre to exe cu ti vo. Hou ve boa-fé
presumida, não se trata, por tan to, de res ti tu i ção do in dé bi to, de mo men to
que foi apli ca do o De cre to vi gen te ao tem po do pa ga men to.”9
Na es sên cia, o exem plo co la ci o na do não di fe re dos ca sos atu a is nos qua is há
Pa re cer da SAF ou da AGU (este com for ça de De cre to, quan do apro va do pelo Pre siden te da Re pú bli ca) que se re ve la equi vo ca do à luz de de ci sões des te Tri bu nal. É impor tan te aten tar para a re fe rên cia fe i ta à boa-fé pre su mi da. O ser vi dor que re ce be uma
gra ti fi ca ção com base em pa re cer ju rí di co de seu ór gão, pre su mi vel men te a está re ceben do de boa-fé. Não se pode pre ten der exi gir do ser vi dor co mum o do mí nio de to dos
os con ce i tos ju rí di cos e o co nhe ci men to de uma le gis la ção mu i tas ve zesindeslindável até para os es tu di o sos mais ver sa dos em re gi me ju rí di co de ser vi do res. Não é
ra zoá vel, de cer to.
O su pra trans cri to po si ci o na men to da Con sul to ria-Ge ral da Re pú bli ca tem sido
a tô ni ca na que le ór gão, bem as sim na sua su ces so ra, a Advo ca cia-Ge ral da União,
con for me evi den ci a do nos Pa re ce res Z-260/57 (DOU de 21-5-57), H-180/65 (DOU
de 27-5-65), SR-18/86 (DOU de 24-12-86), SR-38/87 (DOU de 30-10-87), SA-21/88
(DOU de 18-8-88), GQ-114 (DOU de 26-11-96), GQ-161 (DOU de 9-9-98). Dig nas
de men ção as pa la vras do Dr. Se bas tião Bap tis ta Affon so:
“O ser vi dor pú bli co que, de pre su mi da boa-fé, ve nha a re ce ber al gu ma
van ta gem fi nan ce i ra, em de cor rên cia da er ra da in ter pre ta ção ou apli ca ção de
nor ma le gal, por par te da Admi nis tra ção, sem ter in flu en ci a do ou in ter fe ri do
na sua con ces são, in de pen den te de havê-la ple i te a do ou não, ja ma is po de rá
vir a ser com pe li do, de po is, a de vol ver aque las im por tân ci as, ti das por in devidamente pa gas, por quan to des ca rac te ri za da a fi gu ra do in dé bi to, em tais
ca sos, nos qua is o ato res pec ti vo, em bo ra vi ti ma do de ví cio in sa ná vel, mesmo in sus ce tí vel de ge rar di re i tos, goza da pre sun ção de le ga li da de, até advir-lhe a nu li fi ca ção, de cla ra da pela au to ri da de, para tan to com pe ten te.” 10
Tudo de pen de, em ver da de, das cir cuns tân ci as dos ca sos con cre tos. A boa-fé que se
pre su me do ser vi dor co mum não pode ser atri bu í da, sem ma i or exa me, por exem plo, a
um pro cu ra dor de ór gão que emi ta pa re cer com vis tas a es ten der a si e a ou tros in te gran tes
da car re i ra de ter mi na da van ta gem que, por for ça de seu ofí cio, sa bia ter sido con si derada
ile gal pelo TCU ou pelo Po der Ju di ciá rio.
Por ou tro lado, quan do o re ce bi men to in de vi do de cor re de sim ples erro no proces sa men to da fo lha de pa ga men tos do ór gão, não é de se im por uma pre sun ção de
boa-fé por par te do ser vi dor que não in for ma o se tor com pe ten te a res pe i to do ocor rido. Ora, se o ser vi dor exer ceu um car go em co mis são por 30 dias e foi re mu ne ra do por
45, tem to das as con di ções de per ce ber o equí vo co e so li ci tar a cor re ção. Da mes ma
9
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for ma se de ter mi na da par ce la de sua re mu ne ra ção so fre um acrés ci mo abrup to em
cer to mês e sem mo ti vo apa ren te. Nes ses casos, a re po si ção jus ti fi ca-se ple na men te.
Foi isso o que pre co ni zou a Advo ca cia-Ge ral da União:
“(...)13. Do ra ci o cí nio ló gi co e do que se de pre en de dos pa re ce res ci tados, pode-se afir mar: a efe ti va pres ta ção de ser vi ço, a boa-fé no re ce bi men to
da van ta gem ou ven ci men to, a er rô nea in ter pre ta ção da lei e a mu dan ça de
ori en ta ção ju rí di ca são re qui si tos indispensáveis para que pos sa ser dis pensa da a ‘res ti tu i ção de quan tia re ce bi da in de vi da men te’. São cu mu la ti vos e
não al ter na ti vos.
14. A efe ti va pres ta ção de ser vi ço é es sen ci al. Se o ser vi dor não se
en qua dra na nor ma, se não pres ta efe ti va men te o ser vi ço ao qual é desti na da a van ta gem e, ain da as sim, a re ce be, o pa ga men to é in de vi do e
está su je i to à re po si ção.
15. A boa fé é a in ten ção pura, isen ta de dolo, de en ga no, de ma lí cia,
de es per te za com que a pes soa re ce be o pa ga men to ‘in de vi do’, cer to de que
está agin do de acor do com o di re i to. Se um de cre to, in ter pre tan do er ro ne amen te um dis po si ti vo le gal, man das se pa gar de ter mi na da van ta gem a cer tos
servidores, é evi den te que es tes a re ce be ri am de boa fé, des de que se en quadras sem na si tu a ção nele des cri ta. Por ou tro lado, não se po de rá di zer que
há boa-fé se, por exem plo, um ser vi dor, exer cen do um só car go em um Minis té rio, ti ves se, por erro no sis te ma SIAPE, seu nome in clu í do duas ve zes
na lis ta da mes ma Se cre ta ria de Esta do ou na lis ta gem de dois Mi nis té ri os e
re ce bes se a mes ma im por tân cia duas ve zes. Não ha ve ria, nes te caso, in terpretação er rônea da Administração e pos te ri or mu dan ça de orientação.
Não ha ve ria a efe ti va pres ta ção de ser vi ço re fe ren te aos dois ven ci men tos
re ce bi dos. Não ha ve ria li su ra no com por ta men to do ser vi dor que, mes mo
sa ben do ser ti tu lar de um só car go, re ce bes se duas ve zes pelo mes mo ser vi ço
executado. Não agi ria da mes ma for ma, isto é, não per ma ne ce ria ca la do se
a Admi nis tra ção lhe fi zes se cor te em seus ven ci men tos, se lhe de i xas se de
cre di tar a re mu ne ra ção de um ou mais me ses.
16. A er rô nea in ter pre ta ção da lei deve es tar ex pres sa em um ato qualquer da Admi nis tra ção: uma nor ma le gal de hi e rar quia in fe ri or à lei (de creto, por ta ria, ins tru ção nor ma ti va), um des pa cho ad mi nis tra ti vo, um pa re cer
ju rí di co que te nha força nor ma ti va.
Da mesm a forma, a mudança de ori entação, após constatado o
equí vo co. (...)
18. A pos te ri or mu dan ça de ori en ta ção, o equí vo co ve ri fi ca do não inva li da o pa ga men to fe i to, se o ser vi dor se en qua dra va na si tu a ção, se o re cebeu de boa-fé. O equí vo co ve ri fi ca do tem dois efe i tos: a) es tan car o pa gaR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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men to que vi nha sen do efe tu a do; b) negá-lo a quem, na mes ma si tu a ção, não
o tenha ainda recebido. Isto foi claramente demonstrado no Parecer
GQ-114-97, da la vra do Dr. Ge ral do Qu in tão.”11
Como ob ser vou com per cu ciên cia o pa re ce ris ta, a dis pen sa de re po si ção de pende da con co mi tân cia dos se guin tes fa to res: a efe ti va pres ta ção de ser vi ço, a boa-fé no
re ce bi men to da van ta gem ou ven ci men to, a er rô nea in ter pre ta ção da lei e a mu dan ça
de ori en ta ção ju rí di ca.
O an ti go Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos se pro nun ci ou re pe ti das ve zes no sen tido da dis pen sa de re po si ção, quan do o pa ga men to de cor res se de er rô nea in ter pre ta ção
da lei (AMS nº 101.211/RJ, DJ de 9-5-85; RO nº 8.131/RS, DJ de 19-12-85; AMS nº
100.945/RJ, DJ de 20-3-86; RO nº 8.198/RS, DJ de 8-5-86).
É cer to que a Admi nis tra ção pode le gi ti ma men te se va ler de seu po der de au totu te la para anu lar os seus atos, quan do con si de ra dos ile ga is. A Sú mu la n º 473 do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral o apre goa. Con tu do, é sem pre im por tan te ter em con ta as impli ca ções ad vin das do pro ce di men to anu la tó rio. Como no ti cia o Dr. Gil mar Fer re i ra
Men des a res pe i to do ho di er no Di re i to ali e ní ge na, em Pa re cer la vra do nos au tos do
Re cur so Extra or di ná rio nº 108.182-1/SP:
“Ini ci al men te, con si de ra va a dou tri na eu ro péia que os atos ad mi nistra ti vos ile ga is fa vo rá ve is (rechtswi dri ger be güns ti gen der Ver wal tung sakte) eram pas sí ve is de revi são in de pen den te men te de qual quer pro vi dên cia.
Dis cu tia-se ape nas so bre a efi cá cia ex tunc ou ex nunc do ato anu la tó rio
(Hans-Uwe Erich sen e Wolf gang Mar tens, Allge me i nes Ve wal tung srecht,
Ber lin, 1983, p. 239; La u dabè re, Tra i té de Dro it Admi nis tra tif, vol. I, Pa ris,
1973, pp. 326/327; Mi guel Re a le, Re vo ga ção e Anu la men to do Ato Admi nistra ti vo, 1980, pp. 71/72; Hely Lo pes Me i rel les, Estu dos e Pa re ce res de Di rei to Pú bli co, vol. VIII, 1984, p. 361/365).
Pas sou-se a en ten der, pos te ri or men te, que a sim ples ile ga li da de do
ato administrativo não se mos tra va su fi ci en te para jus ti fi car a declaração
de nu li da de do ato ad mi nis tra ti vo, de ven do le var-se em con ta a apa rên cia
de le ga li da de e a con vic ção na sua le gi ti mi da de. (...)
A con fi an ça na le gi ti mi da de das pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas e a ne ces si da de de se gu ran ça das re la ções ju rí di cas aca ba ram por im por con dições ao exer cí cio do po der-de ver de au to tu te la. Nes se sen ti do, pre le ci o nam
Erich sen e Mar tens que:
“O prin cí pio da le ga li da de da ad mi nis tra ção cons ti tui ape nas um dos
ele men tos do pos tu la do do Esta do de Di re i to. Tal pos tu la do con tém igualmen te os prin cí pi os da se gu ran ça ju rí di ca (Rechtssi cher he it) e da paz ju rí dica (Rechtsfri e den), dos qua is de cor re o res pe i to ao prin cí pio da boa-fé do favo re ci do. Le ga li da de e se gu ran ça ju rí di ca consti tu em du pla ma ni fes ta ção do
11
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Esta do de Di re i to, ten do, por isso, o mes mo va lor e a mes ma hi e rar quia. Daí
resulta que a solução para um conflito concreto entre matéria jurídica
(Rechtsgü ter) e in te res ses há de le var em con ta to das as cir cuns tân ci as que o
caso pos sa even tu al men te ter’.”12
De pre en de-se, pois, que a ques tão da pos si bi li da de de se con ce der efe i to ex nunc
para a de cla ra ção de nu li da de de atos ad mi nis tra ti vos, se gun do a dou tri na ci ta da,já está
ul tra pas sa da, dan do lu gar ao ques ti o na men to so bre a pró pria des cons ti tu i ção do ato em
si e, não sim ples men te aos seus efe i tos. Si tu a ções ha ve ria nas qua is os prin cí pi os da le ga li da de e da se gu ran ça ju rí di ca co li di ri am, fa zen do-se mis ter uma op ção por par t e do
apli ca dor do Di re i to ou, o tan to quan to fos se pos sí vel, uma ten ta ti va de con ci li a ç ão dos
bens ju rí di cos em co li são, com condicionamento parcial de cada um dos postulados.
Em ou tras pa la vras, a apli ca ção do prin cí pio da con cor dân cia prá ti ca de que fala J. J.
Go mes Ca no ti lho 13. Re pi ta-se: mais do que a sim ples ga ran tia de in to ca bi li da de dos
efe i tos já pro du zi dos pe los atos in qui na dos de ile ga is, a mo der na dou tri na eu ro péia tem
se in cli na do a pres ti gi ar fór mu las pre clu si vas do po der de au to tu te la da Admi nis t ração,
em ho me na gem à boa-fé dos ad mi nis tra dos e à se gu ran ça ju rí di ca.
Os ven tos da nova dou tri na, que, diga-se de pas sa gem, já não po dem ser con side ra dos no vi da de, tra du zi ram-se no Di re i to pá trio na Lei nº 9.784/99, que es ta be leceu, em seu art. 54: “O di re i to da Admi nis tra ção de anu lar os atos ad mi nis tra ti vos de
que de cor ram efe i tos fa vo rá ve is para os des ti na tá ri os de cai em cin co anos, con ta do s
da data em que foram pra ti ca dos, sal vo com pro va da má-fé.”
Re fle xos da que las con tri bu i ções dou tri ná ri as tam bém se ir ra di a ram pelo Di re ito Cons ti tu ci o nal bra si le i ro, mais es pe ci fi ca men te na Lei nº 9.868/99, que es ta be leceu, em seu art. 27, quan to às de ci sões do STF pro fe ri das em sede de pro ces so ob je tivo de con tro le de cons ti tu ci o na li da de: “Ao de cla rar a in cons ti tu ci o na li da de de lei ou
ato nor ma ti vo, e ten do em vis ta ra zões de se gu ran ça ju rí di ca ou de ex cep ci o nal in t eres se so ci al, po de rá o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por ma i o ria de dois ter ços de seus
mem bros, res trin gir os efe i tos da que la de cla ra ção ou de ci dir que ela só te nha efi cácia a par tir de seu trân si to em jul ga do ou de ou tro mo men to que ve nha a ser fi xa do.”
É in tu i ti vo que, se a pró pria lei aco i ma da de in cons ti tu ci o nal po de rá ge rar efe itos vá lidos, quan do o STF de ci dir por res trin gir a ampli tu de tem po ral da de cla ra ção de incons ti tu ci o na li da de, os atos pra ti ca dos sob a égi de da que la lei, no pe río do em queela
ge rou efe i tos, tam bém de ve rão ser re pu ta dos vá li dos. Tem-se, por tan to, mais uma home na gem ao prin cí pio da se gu ran ça ju rí di ca. De res to, re le va ob ser var que o ar ti go
trans cri to não fez mais do que po si ti var uma con ces são par ci al à te o ria kel se ni a na de
va li da de da nor ma que nor te ou o mo de lo de con tro le de cons ti tu ci o na li da de da Oktober ver fas sung aus tría ca de 1920.
Aliás, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, bem an tes de se co gi tar da po si ti va ção, na
Lei nº 9.868/99, do en ten di men to ex pos to su pra, en fren tou a pro ble má ti ca da de vo lu12
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ção de va lo res re ce bi dos por ma gis tra dos com base em lei que veio a ser de cla ra da inconstitucional na via do con tro le abs tra to. Na que le jul ga do, o STF, pres ti gi an do os
prin cí pi os da boa-fé e da se gu ran ça ju rí di ca, con si de rou dis pen sá vel o res sar ci mento,
nos termos do voto do Mi nis tro Fran cis co Re zek:
“Esta Cor te tem ju ris pru dên cia – mos trou-a o pa re cer da Dra. Anadyr
– no sen ti do de pres ti gi ar a ir re du ti bi li da de ju di ciá ria pou pan do os seus deten to res de res ti tu ir ao Erá rio mon tan te in cons ti tu ci o nal men te pago. Vá lá
que as sim seja, e, por tan to, ain da que declarada a inconstitucionalidade de
retribuição ou acrés ci mo de ín do le vá ria – e, mais, sen do erga om nes os efe itos des ta de cla ra ção - , não se de vol ve seu va lor pe cu niá rio já in gres so no patri mô nio do as sa la ri a do, que é o juiz, e em ge ral já des pen di do.
Essa idéia, pro va vel men te eri gi da so bre pi la res como o da boa-fé e o da es tabi li da de das re la ções ju rí di cas, só se vê jus ti fi car en quan to se su põe vá li da a
lei de ter mi nan te de tais be ne fí ci os, por que ain da não apre ci a da em ju í zo de
constitucionalidade pelo Su pre mo. Pre ten der vê-la subsistir mesmo após a
de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de da lei por esta Casa é um des pro pó si to.”1 4
Se é cer to que, na es te i ra da Sú mu la n º 473 do STF e do prin cí pio da le ga li da de,
a dou tri na tra di ci o nal per fi lhou a tese de que os atos ad mi nis tra ti vos ile ga is são n ulos,
não po den do ge rar qua is quer efe i tos, cer to tam bém é que par te da dou tri na tem se insur gi do con tra essa in te li gên cia. Em pa re cer exa ra do no TC nº 006.854/1996-6, as sim
se ma ni fes tou o Dr. Lu cas Ro cha Fur ta do, Pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co
jun to ao TCU:
“Di ver sos dou tri na do res, den tre os qua is ci ta mos Cel so Antô nio Bande i ra de Mel lo, Ma ria Sylvia Za nel la di Pi e tro e Se a bra Fa gun des, ad mi tem
no âm bi to do di re i to pú bli co a mes ma gra da ção que é fe i ta no di re i to pri va do
em que os atos in vá li dos po dem ser clas si fi ca dos em atos nu los ou anu lá ve is.
Des sa dis tin ção re sul ta a con clu são que al guns efe i tos de cor ren tes de ter mina do ato, ain da que pra ti ca do em vi o la ção ao or de na men to ju rí di co, pos sam
ser apro ve i ta dos.”15
Na que la opor tu ni da de, o Tri bu nal, anu in do ao pa re cer do Mi nis té rio Pú bli co,
deu pro vi men to par ci al a pe di do de re e xa me de ser vi do ra que acu mu la ra ile gal men t e
dois car gos pú bli cos (em bo ra hou ves se se li cen ci a do sem ven ci men tos do pri me i ro
car go ao to mar pos se no se gun do). Embo ra te nha re a fir ma do a ile ga li da de da nova
ad mis são, re cu san do-lhe o re gis tro, a Cor te de ter mi nou fos se con si de ra do o tem po de
ser vi ço pres ta do no se gun do car go para os efe i tos le gal men te pre vis tos, em fla gran t e
reconhecimento de que po dem sub sis tir, em de ter mi na das cir cuns tân ci as, efe i tos de
atos con trá ri os à lei.
14
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Da neces si da de de al te ra ção da Sú mu la
Ten do em vis ta as con si de ra ções e a ju ris pru dên cia co la ci o na da su pra, im pe ri o sa
se faz uma ma ni fes ta ção da Cor te di ri gi da a fi xar os efe ti vos li mi tes da dis pen sa de devo lu ções ao erá rio. Não há como ne gar que, mais do que uma sim ples re la ti vi za ção da
Sú mu la nº 235, o Tri bu nal está de i xan do de apli car o Enun ci a do em inú me ros ca sos.
Apre ci an do pe di do de re e xa me for mu la do pelo Tri bu nal Supe ri or Ele i to ral, em
pro ces so no qual se dis cu tia o pa ga men to in de vi do de gra ti fi ca ções no âm bi to da que le
ór gão, o TCU de ci diu dis pen sar de res sar ci men to os ser vi do res en vol vi dos, nos termos do voto do Mi nis tro-Re la tor, que as sim se ma ni fes tou:
“Pa re ce-me, de fato, mais jus to, em si tu a ções des sa na tu re za, que a
de vo lu ção dos va lo res in de vi da men te pa gos deva ocor rer após ma ni fes tação de fi ni ti va des ta Cor te acerca da ile ga li da de do ato.
Como bem ob ser va a Uni da de Téc ni ca, o pa ga men to in de vi do ob servou in ter pre ta ção le gal pro ce di da por au to ri da de in ves ti da de com pe tên cia
para tan to e até que fos se de cla ra da ile gal pelo TCU, ór gão en car re ga do da
fis ca li za ção de atos des sa na tu re za, se ria de se pre su mir sua le gi ti mi da de.
Não se tra ta aqui de in frin gir o enun ci a do da Sú mu la 235, mas
tão-so men te de dar-lhe a in ter pre ta ção apro pri a da, na li nha da De ci são
Ple ná ria nº 444/94 que lhe deu ca u sa, em que os pa ga men tos in de vi dos
de cor re ram de er ros ope ra ci o na is da Admi nis tra ção.” 16
Data ve nia do ra ci o cí nio ex pen di do pela Uni da de Téc ni ca na que le pro ces so,
aco lhi do pelo Mi nis tro-Re la tor, em bo ra seja in ques ti o ná vel que a Sú mu la es te ja vincu la da aos pre ce den tes que lhe de ram ori gem, o seu con te ú do de ve ria ser in te li gí vel
por si pró prio, sem ne ces si da de de se re cor rer aos pre ce den tes para acla rá-lo. A Súmu la exis te pre ci sa men te para dis pen sar a con sul ta ju ris pru den ci al a res pe i to de tema
pacificado no âm bi to do ór gão jul ga dor. Se, para bem com pre en der o pen sa men to
nela ex pres so, é mis ter re cor rer-se aos ares tos re i te ra dos que en se ja ram sua cri a ção, a
Sú mu la não está cum prin do sa tis fa to ri a men te o seu pa pel.
A po si ção sus ten ta da no ex cer to de Voto trans cri to acer ca da dis pen sa de re po sição ao Erá rio co a du na-se per fe i ta men te com as re cen tes de ci sões do TCU. Entre tan to,
afigura-seevidente que, quan do do ad ven to da Sú mu la n º 235, ope rou-se uma mu dan ça
de en ten di men to do TCU, no rumo de con si de rar obri ga tó ria, em face do es ta tu í do no
art. 46 da Lei nº 8.112/90, a re po si ção de todo e qual quer va lor in de vi da men te pago,
ain da que pre sen te a boa-fé, fos se ele pro ve ni en te de er ros ope ra ci o na is ou in ter pre ta tivos da le gis la ção. Bas ta ver que, em um dos pre ce den tes da Sú mu la, ape sar de ca rac te ri za da a boa-fé e o pa ga men to re sul tar de in ter pre ta ção equi vo ca da da lei, o Tri bu n al
não dis pen sou os ser vi do res de res sar ci men to. Ou tros sim, a re da ção da Sú mu la é por
de ma is cla ra quan to a isso, ex cep ci o nan do ape nas os ca sos da Sú mu la nº 106.
16
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Estra nha men te, a qua se to ta li da de dos pre ce den tes uti li za dos para fun da men tar
a Sú mu la nº 235 ape nas re a fir ma a va li da de da Sú mu la nº 106 para as apo sen ta do ri as
e pen sões con si de ra das ile ga is, es tan do con fi gu ra da a boa-fé (De ci sões nº 476/92 –
Ple ná rio, nº 435/92 – 1 ª Câ ma ra, n º 597/92 – Ple ná rio, nº 382/93 – 2ª Câ ma ra), nada
fa lan do com res pe i to às quan ti as re ce bi das por ser vi do res ati vos. Ou tro pre ce den t e, a
De ci são n º 531/92 – 2ª Câ ma ra, cu i da de apo sen ta do ria na qual hou ve fra u de do ser vidor, não se lhe apli can do a Sú mu la nº 106. Das três úni cas de li be ra ções que tra tam de
reposições por ser vi do res ati vos: (i) a De ci são nº 403/93 – Ple ná rio res pon de a consul ta for mu la da pelo TRE de San ta Ca ta ri na, fi xan do em ca rá ter nor ma ti vo o en ten dimen to de que é obri ga tó ria a apli ca ção do art. 46 da Lei n º 8.112/90 (ti ran te a hi pó te se
pre vis ta na Sú mu la nº 106), a ser vi do res ati vos e ina ti vos, não fa zen do qual quer distin ção en tre pa ga men tos ha vi dos por erro interpretativo ou por erro ope ra ci o nal da
Admi nis tra ção; (ii) a De ci são nº 444/94 – Ple ná rio, tra tan do de erro ope ra ci o nal, re afir ma in te gral men te o en ten di men to con subs tan ci a do na De ci são nº 403/93 – Ple nário, sem li mi tar a obri ga to ri e da de de re po si ção aos ca sos de er ros ope ra ci o na is;(iii)
por fim, a De ci são nº 204/94 – 2 ª Câ ma ra, es ta be le ce o de ver de res ti tu ir em cir cunstân cia na qual ser vi do res ha vi am re ce bi do de boa-fé, mas ir re gu lar men te, par ce las r emu ne ra tó ri as, por erro in ter pre ta ti vo da admi nis tra ção.
Também as manifestações da Cor te ime di a ta men te pos te ri o res à Decisão nº
444/94 – Ple ná rio e à Sú mu la n º 235 cor ro bo ram a con clu são de que, ao edi tar o mul tici ta do ver be te, o TCU teve em mira nele abar car to dos os ca sos de per cep ção in de vi da
de im por tân ci as por ser vi do res, mes mo as re sul tan tes de equi vo ca da exe ge se de dispo si ti vos le ga is, à ex ce ção dos ca sos dis ci pli na dos na Sú mu la nº 106. Exem plo dis so
se en con tra nos se guin tes Acór dãos: nº 98/95 – Ple ná rio, nº 43/95 – 1ª Câ ma ra e nº
369/95 – 2ª Câ ma ra.
A Sú mu la não foi cri a da para com por tar mul ti fá ri as in ter pre ta ções. Se dá en san chas a isso, está fa lhan do no seu ob je ti vo. Ade ma is, se ria no mí ni mo inu si ta do que
um ver be te fos se mais ci ta do para se lhe ne gar apli ca ção do que para se ver em pre ga do como ra zão de de ci dir.
Implan ta da ori gi nal men te no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em 1963, sob a co orde na ção do Mi nis tro Vic tor Nu nes Leal, a Súmu la da Ju ris pru dên cia Pre do mi nan te
con so li dou-se como for ma de boa or de na ção do ofí cio ju di can te. Sua mera citação
dispensava a re fe rên cia a jul ga dos no mes mo sen ti do (pre vi são cons tan te hoje do art.
102, § 4º, do Re gi men to Inter no do STF). Com o pas sar dos anos, ou tros tri bu na is
ado ta ram a Sú mu la como mé to do de tra ba lho.
Qu an to à in con ve niên cia de se tentar interpretar as sú mu las, dan do-lhes um
sen ti do ora mais abran gen te, ora mais res tri ti vo do que aque le que de flui da li te ra li d ade da pro po si ção, nada me lhor do que o es có lio do Mi nis tro Vic tor Nu nes Leal, ide a liza dor do di re i to su mu lar:
“46. Cu i dan do ain da da Sú mu la como mé to do de tra ba lho – as pec to
em re la ção ao qual se ria até in di fe ren te o con te ú do dos seus enun ci a dos – é
opor tu no men ci o nar que es tes não de vem ser in ter pre ta dos, isto é, es cla re80
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ci dos quan to ao seu cor re to sig ni fi ca do. O que se in ter pre ta é a nor ma da lei
ou do re gu la men to, e a Sú mu la é o re sul ta do des sa in ter pre ta ção, re a li za da
pelo Su pre mo Tri bu nal.
47. A Sú mu la deve, pois, ser re di gi da tan to quan to pos sí vel com a
maiorclar e za, sem qual quer du bi li da de, para que não fa lhe ao seu pa pel de
ex pres sar a in te li gên cia dada pelo Tri bu nal. Por isso mes mo, sem pre que
seja ne ces sá rio es cla re cer al gum dos enun ci a dos da Sú mu la, deve ele ser
cancelado, como se fosse objeto de alte ra ção, ins cre ven do-se o seu novo
tex to na Sú mu la com ou tro nú me ro.” 17
Esse po si ci o na men to já ha via sido ex ter na do pelo Mi nis tro, quan do do jul gamen to, pelo Excel so Pre tó rio, da Ação Res ci só ria nº 725:
“Os enun ci a dos da Sú mu la es tão sem pre vin cu la dos aos pre ce den tes,
que ne les se acham re fe ri dos. A Sú mu la não é nor ma au tô no ma, não é lei, é
uma sín te se de ju ris pru dên cia. (...) Em al guns ca sos, in ter pre tar a Sú mu la é
fa zer in ter pre ta ção de in ter pre ta ção. Vol ta ría mos à in se gu ran ça que a Sú mula quis re me di ar. Qu an do o enun ci a do for de fe i tu o so, de ve mos ris cá-lo a redi gir ou tro. Este é que é o mé to do ade qua do, pre vis to no Re gi men to.” 18
Assim, me lhor do que es ta be le cer uma in ter pre ta ção da Sú mu la nº 235 mais res tritiva de sua abran gên cia do que foi o pro pó si to do TCU ao edi tá-la e do que cons ta na dic ção do ver be te, se ria can ce lá-la ou dar-lhe re da ção que abri gue o en ten di men to pre va l ecen te do Tri bu nal, o qual, sem som bra de dú vi da, não cor res pon de ao nela ex pres so.
Conclusão
Afi gu ra-se in con tras tá vel que o Tri bu nal de Con tas da União, nos úl ti mos anos,
em aten ção aos prin cí pi os da boa-fé e da se gu ran ça ju rí di ca, al te rou sua ori en ta ção
plas ma da na Sú mu la n º 235 no to can te ao pro ble ma da de vo lu ção de quan ti as in de vida men te re ce bi das por ser vi do res pú bli cos, em vir tu de de equi vo ca da in ter pre ta ção
de lei pela Admi nis tra ção. Não se há ne gar que, quan do da edi ção do re fe ri do Enun cia do, o en ten di men to da Cor te era no sen ti do de ser obri ga tó ria a re po si ção de qua isquer va lo res re ce bi dos indevidamente, ex ce tu a da a hi pó te se con ti da na Sú mu la nº
106. Pro va dis so são os pre ce den tes da Sú mu la n º 235 e as de ci sões que lhe se gui ram,
ordenando a de vo lu ção mes mo em caso de erro in ter pre ta ti vo da admi nis tra ção.
De acor do com o art. 479 do Có di go de Pro ces so Ci vil, a ra zão de ser de uma
Sú mu la é a uni for mi za ção de ju ris pru dên cia. Se gun do o art. 270 do Re gi men to Interno do TCU, a Sú mu la de Ju ris pru dên cia deve cons ti tu ir-se de prin cí pi os ou enun ci a dos que re su mam te ses, so lu ções e pre ce den tes ado ta dos re i te ra da men te pela Cor te.
17
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Des se modo, uma Sú mu la só se jus ti fi ca en quan to ve í cu lo de ma ni fes ta ção de um enten di men to con so li da do, cris ta li za do do Tri bu nal. Se pu lu lam os casos de não-apli c ação do ver be te, ele per de sua ra zão de exis tir, re cla man do ou nova re da ção, na qual se jam ex cep ci o na das as hi pó te ses dos jul ga dos con fli tan tes com a re da ção vi gen te. Em
face dis so, não há como sub sis tir a Sú mu la n º 235 com a re da ção atu al.
Ain da que se pos sam en con trar atu al men te de ci sões es par sas em sen ti do diver so da ju ris pru dên cia pre do mi nan te que pro cla ma a des ne ces si da de de re po sição nos ca sos de in ter pre ta ção equi vo ca da da admi nis tra ção, o mais re co men dá vel
se ria o can ce la men to da Sú mu la nº 235. Ela não se equi pa ra ao Ser Di vi no da cé lebre fra se de Dos to i evs ki se gun do a qual “se Deus não exis te, tudo é per mi ti do.” A
ve ri fi ca ção da ne ces si da de de res sar ci men to ao Erá rio pode ser fe i ta, em cada caso
con cre to, como já se ocor ria an tes do ad ven to da Sú mu la n º 235, à luz do prin cí pio
da le galidade e sem olvidar ou tros prin cípios informadores do Direito pá trio,
como o da boa-fé e o da se gu ran ça ju rí di ca.
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Aposentadoria
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Gru po II – Clas se V – 1 ª Câ ma ra
TC-001.305/2001-6
Natureza:Aposentadoria
Enti da de: Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia
Inte res sa do: Re gis Eli as Si mão
Emen ta: Apo sen ta do ria es pe ci al. Pro fes sor. Pro ven tos in te gra is. Não-preen chi men to do re qui si to tem po ral à épo ca da con ces são. Considerações acerca
da des ne ces si da de, no caso con cre to, do retorno do ser vi dor à ati vi da de para
com ple men ta ção do tem po de ser vi ço re ma nes cen te. Le ga li da de do ato con ces só rio, em ca rá ter ex cep ci o nal, e res pec ti vo re gis tro. De ter mi na ção.

RELATÓRIO
Tratam os autos de aposentadoria concedida pela Universidade Fe de ral de
Uber lân dia a Re gis Eli as Si mão, no car go de Pro fes sor Ti tu lar, com vi gên cia a par tir
de 12-8-92, ten do como fun da men to o art. 40, in ci so III, alí nea “a”, da Constituição
Fe de ral de 1988, c/c o art. 186, in ci so III, alí nea “a”, da Lei nº 8.112/90 (apo sen ta doria vo lun tá ria com proven tos in te gra is).
Exa mi nan do o ato con ces só rio em tela, a SEFIP po si ci o nou-se pela sua le ga lida de e pelo con se qüen te re gis tro.
O Mi nis té rio Pú bli co que atua jun to a esta Cor te, re pre sen ta do pelo Sub pro cura dor-Ge ral Ja tir Ba tis ta da Cu nha, após com pul sar o Mapa de Tem po de Ser vi ço inser to à fl. 9 dos au tos, pon de rou que “o to tal ge ral do tem po de ser vi ço do ina ti vo é de
30 anos, 2 me ses e 13 dias, in su fi ci en te, por tan to, para que sua apo sen ta do ria pos sa
pros pe rar com base na le gis la ção in di ca da, haja vis ta não ha ve rem sido com ple ta dos
os 35 anos de ser vi ço exi gi dos.”
Ma ni fes tou-se, en tão, o Par quet es pe ci a li za do por que este Tri bu nal jul gas se
ile gal o res pec ti vo ato, ne gan do-se-lhe o cor res pon den te re gis tro.
Ante os argumentos aduzidos pelo Dr. Jatir Ba tista da Cunha, determinei à
SEFIP que, pre li mi nar men te, pro mo ves se di li gên cia ao ór gão de ori gem com vis tas a
que este, no pra zo de 15 (quin ze) dias, es cla re ces se o in di gi ta do en qua dra men to.
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Oferecidos os escla re ci men tos so li ci ta dos, o Ana lis ta res pon sá vel pela ins trução as sim se ma ni fes tou, no es sen ci al:
“Em res pos ta à di li gên cia, foi ane xa do o des pa cho de fls. 42 e có pia da Re so lução CONDIR, in for man do que a Uni ver si da de uti li zou o dis pos to no art. 1º da Re solu ção n º 8/91, al te ra da pela Re so lu ção nº 13/91, para apu rar a con ta gem do tem po
exer ci do en tre 10-12-62 e 28-2-63 (não do cen te).
Da aná li se dos au tos, ve ri fi ca mos que o interessado con ta va, ao apo sentar-se, com 29 anos, 11 me ses e 22 dias de efe ti vo exer cí cio de ma gis té rio, con for me mapa de tem po de ser vi ço de fls. 9, ten do sido so ma dos ao tem po 81 dias
pres ta dos à Uni ver si da de na qua li da de de não do cen te, res tan do ape nas 8 dias
para com ple tar seu tem po de ma gis té rio e apo sen tar-se com fun da men to no art.
186, item III, alí nea ‘b’ da Lei n º 8112/90.
Escla re ce mos que, para pro fes sor, a lei exi ge trin ta anos de efe ti vo exer cí cio de
magistério para apo sen ta do ria com pro ven tos in te gra is, não po den do ser acres ci do
tem po es tra nho ao ma gis té rio.”
Alfim, pro pôs a Uni da de Téc ni ca, em pa re ce res uni for mes, que fos se:
a) “con si de ra da ile gal a con ces são em apre ço e re cu sa do o re gis tro de fls. 29,
em fa vor de Re gis Eli as Si mão”;
b) “dis pen sa da a re po si ção dos va lo res re ce bi dos, apli can do-se a Sú mu la n.º
106 da Ju ris pru dên cia des te Tri bu nal”;
c) “orientada a Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia quan to ao di re i to as se gu rado ao in te res sa do, no sen ti do de que de ve rá re tor nar à ati vi da de para com ple tar o tem po de ser vi ço na fun ção de ma gis té rio para apo sen ta do ria in te gral, com fun da men to
no art. 186, item III, alí nea ‘b’, da Lei nº 8.112/90, po den do ser a nova data da vi gên cia a do dia ime di a to em que com ple ta ria os 30 anos de ma gis té rio, con for me en ten dimen to des te Tri bu nal es po sa do na Deci são nº 27/97 – TCU – 1ª Câ ma ra, ou op tar pela
apo sen ta do ria pro por ci o nal com 30/35, po rém com fun da men to no art. 186, in ci so III,
alí nea ‘c’, da Lei nº 8.112/90”;
d) de ter mi na da “a sus pen são do pa ga men to dos pro ven tos no pra zo de 15 dias,
con ta dos da ciên cia da de ci são do Tri bu nal, con so an te o art. 191 do Re gi men to Interno des te Tri bu nal”; e
e) exa mi na da a nova con ces são “nos mol des da IN/TCU n º 16/97”.
Em nova in ter ven ção nos au tos, o Sub pro cu ra dor-Ge ral Ja tir Ba tis ta da Cu nha
aqui es ceu à pro po si ção da Uni da de Téc ni ca.
É o Re la tó rio.

VOTO
Assis te ra zão à Uni da de Téc ni ca ao afir mar que o Sr. Re gis Eli as Si mão con tava, ao apo sen tar-se, com 29 anos, 11 me ses e 22 dias de efe ti vo exer cí cio de ma gis té rio, in for ma ção que se ex trai da le i tu ra do mapa de tem po de ser vi ço ín si to à fl. 9 dos
au tos, ex pur gan do-se, do to tal ge ral de tem po de ser vi ço (30 anos, 2 me ses e 13 dias),
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o tem po de ser vi ço pres ta do, “na qua li da de de não do cen te”, à Uni ver si da de Fe de ral
de Uber lân dia (81 dias).
Em conseqüência, fa zen do-se a di fe ren ça para os 30 anos exi gi dos, res ta ri am
ape nas 8 dias de ser vi ço, em fun ção de ma gis té rio, para a apo sen ta do ria fun da men tada no art. 40, in ci so III, alí nea “b”, da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, com a re da ção
an te ri or à edi ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20/98.
De fen de a SEFIP, com a aqui es cên cia do dou to re pre sen tan te do Mi nis té rio Públi co, a pos si bi li da de de re tor no do in te res sa do à ati vi da de ou, sim ples men te, a opção
pela apo sen ta do ria pro por ci o nal. Antes de ma ni fes tar-me acer ca da pro pos ta al vi trada, en ten do opor tu no adu zir al gu mas con si de ra ções.
Esta Cor te tem se po si ci o na do no sen ti do de que o pro fes sor, para fa zer jus à
apo sen ta do ria es pe ci al pre vis ta no art. 40, inci so III, alí nea “b”, da Cons ti tu i ção Fe deral (re da ção an te ri or à pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 20/98), de ve ria
con tar com o pe río do mí ni mo de 30 anos de efe ti vo exer cí cio ex clu si va men te em funções de ma gis té rio. Fri se-se que, no caso em co men to, como bem evi den cia a Uni da de Instru ti va, o Sr. Re gis Eli as Si mão não im ple men tou o re qui si to tem po ral exi gi do,
eis que se va leu de tem po es tra nho à ati vi da de de ma gis té rio.
Para su prir a ir re gu la ri da de sus ci ta da, po der-se-ia ar güir a apli ca ção da Sú mu la
TCU nº 74, des pre zan do-se, as sim, a ne ces si da de de re tor no à ati vi da de para o cumpri men to dos ín fi mos 8 dias de ser vi ço re ma nes cen tes. To da via, é pa cí fi ca a ju ris p ru dên cia des te Tri bu nal, con subs tan ci a da na alu di da Sú mu la, no sen ti do de que se admi te, com o ob je ti vo de su prir la cu na de i xa da pela ex clu são de tem po de ser vi ço não
com pu tá vel em face de lei e o de evi tar a re ver são à ati vi da de de an ti gos ser vi do res, a
con ta gem do pe río do de ina ti vi da de ape nas para efe i to de apo sen ta do ria, e não para o
de acrés ci mo por tem po de ser vi ço ou para con ces são de qual quer ou tra van ta gem.
No caso em epí gra fe, ad mi tir a con ta gem do pe río do de ina ti vi da de para fim de
concessão de apo sen ta do ria com proventos integrais se ria o mes mo que ace i tá-lo
como acrés ci mo de tem po de ser vi ço, o que con tra ria o es ta tu í do na pre fa la da Sú mula, cuja in ci dên cia é admi ti da tão-so men te para o atin gi men to da pro por ci o na li da d e
mí ni ma. Vale res sal tar que o ser vi dor já pre en chia, à épo ca da apo sen ta ção, as con dições exigidas para a percepção de proventos proporcionais ao tempo de serviço
(30/35), a teor do dis pos to no art. 40, in ci so III, alí nea “c”, da Lei Ma i or (re da ção que
pre ce deu a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20/98).
Po der-se-ia, ain da, co gi tar da uti li za ção do cri té rio do ar re don da men to de tempo de ser vi ço, con for me dis pu nha o pa rá gra fo úni co do art. 101 da Lei n.º 8.112/90.
No en tan to, a sua apli ca ção en con tra ria óbi ce in trans po ní vel na pró pria ju ris pru dên cia des ta Cor te, con so li da da no sen ti do de que o ar re don da men to do tem po de ser vi ço
não é ad mis sí vel para as apo sen ta do ri as es pe ci a is de que tra ta o art. 40, in ci so III, alínea “b”, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção an te ri or à re for ma da Pre vi dên cia.
Alie-se a isso o fato de o ato con ces só rio de apo sen ta do ria do Sr. Re gis Eli as Simão ter a sua vi gên cia a par tir de 12-8-92, pos te ri or, por tan to, a 8-4-92, data da pu blica ção da de ci são do STF na ADIn nº 609-6, que de fe riu ca u te lar sus pen den do a efi cá cia do pa rá gra fo úni co do art. 101 da Lei nº 8.112/90.
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Ante tais con si de ra ções, não ha ve ria, de fato, como pros pe rar a con ces são da
apo sen ta do ria em exa me, na for ma em que de fe ri da. Res ta ria, pois, ao in di gi ta do servi dor, por não im ple men tar as con di ções tem po ra is para a apo sen ta do ria com pro ventos in te gra is, a pos si bi li da de de re tor nar ao ser vi ço ati vo para o cum pri men to do tempo fal tan te (8 dias de ser vi ço), res pe i ta da a re gra ins ti tu í da pela Emen da Cons ti tucional n º 20/98, que ex tin guiu a apo sen ta do ria es pe ci al de pro fes sor uni ver si tá rio, ou, então, se as sim lhe con vi es se, op tar por apo sen tar-se pro por ci o nal men te a 30/35.
No en tan to, en ten do que, no caso con cre to, e em ca rá ter ex cep ci o nal, não
de ve rá ser o in te res sa do im pin gi do a fa zer qual quer tipo de op ção, pe los mo ti vos
a se guir apre sen ta dos.
Pri me i ra men te, obri gar o ser vi dor ao re tor no à ati vi da de e, após o cum primen to do tem po de ser vi ço exi gi do, apo sen tá-lo com fun da men to em dis po si ção
constitucional não mais vi gen te, como de fen de a SEFIP, afi gu ra-se-me como
fla gran te vi o la ção ao es ta tu í do no pró prio art. 3ºda Emen da Cons ti tu ci o nal n º
20/98, se gun do o qual é “assegurada a con ces são de apo sen ta do ria e pen são, a
qual quer tem po, aos ser vi do res pú bli cos (...), que, até a data da pu bli ca ção desta Emen da, te nhamcum pri do os re qui si tos para a ob ten ção des tes be ne fí ci os,
com base nos cri té ri os da le gis la ção en tão vigente.” (Gri fei). No caso em apreço, o re qui si to tem po ral ain da não es ta va sa tis fe i to.
Em se gun do lu gar, mes mo que fos se apli ca do o fa tor mul ti pli ca dor de 17% sobre o tem po de efe ti vo exer cí cio na fun ção de ma gis té rio, pre vis to no § 4 º do art. 8 º da
Emen da Cons ti tu ci o nal n º 20/98, o in te res sa do, op tan do por re tor nar à ati vi da de, te ria
de cum prir, para be ne fi ci ar-se da apo sen ta do ria com pro ven tos in te gra is, tem po ma ior do que os de vi dos 8 dias de ser vi ço.
Extra po la, tam bém, o sen ti do de ra zo a bi li da de exi gir que al guém seja obri ga do
a de sem pe nhar fun ção de ma gis té rio por míse ros 8 dias.
Não se pode per der de pers pec ti va que a lei não deve ser apli ca da ce ga men te,
ca ben do ao in tér pre te aper fe i çoá-la ao sen so co mum. De ci sões de sar ra zo a das, in coeren tes ou pra ti ca das com des con si de ra ção às si tu a ções con cre tas vi o lam o sen ti do de
jus ti ça e de eqüi da de, ine ren tes à pró pria re a li za ção ple na do Di re i to.
Her mes Lima, em obra in ti tu la da “Intro du ção à Ciên cia do Di re i to”, as si na la
que “a idéia de jus ti ça é uma idéia-for ça de na tu re za éti co-psi co ló gi ca que, atra vessan do a es fe ra do Di re i to, o põe em con ta to com as re i vin di ca ções, os pro tes tos, o dese jo do me lhor que agi tam e in qui e tam a alma hu ma na”. Acres cen ta, ain da, o ju ris ta
re fe ren ci a do que “o cam po do Di re i to é de ma si a do pe que no para con ter toda a idéia
de jus ti ça. A ime di a ta e im pe ra ti va ne ces si da de a que cor res pon de o Di re i to é ada cer te za e a da se gu ran ça.”
Des sa for ma, en quan to o Di re i to se atém ao que está pre vi a men te es ta be le ci do, a
idéia da jus ti ça, a um só tem po crí ti ca e re i vin di ca do ra, pre o cu pa-se com algo mais
além, com o que de ve ria es tar es ta be le ci do, ou em como a co i sa de ve ria ser, sob o ân gu lo do jus to. Em ou tras pa la vras, ain da que Di re i to e jus ti ça de vam ca mi nhar lado a lado,
pode ocor rer que o ju ri di ca men te es ta be le ci do não seja, ne ces sa ri a men te, o jus to.
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No que con cer ne à apli ca ção da eqüi da de, não é des pi ci en do lem brar que, no
mun do ju rí di co, o ter mo é em pre ga do sob dois en fo ques. A eqüi da de pode ser simples men te si nô ni mo de jus ti ça, mas pode tam bém ser usa da no sen ti do da boa apli ca ção da lei, quer em face de omis são no tex to le gal, quer para su prir a sua im per fe i ção,
quer, ain da, para, de modo cri te ri o so, abran dar-lhe o ri gor. Nes se sen ti do, ad qui re a
eqüi da de a co no ta ção de jus ti ça do caso par ti cu lar ou, ain da, a jus ti ça em ter mos con cre tos, in di vi du a li za da, e com ní ti do ca rá ter de be nig ni da de, de for ma pre do mi n ante.
Nes se di a pa são, re pre sen ta, a meu ver, vi o la ção ao sen ti do de jus ti ça e de eqüida de de ci são des ta Cor te, mais de oito anos de po is da pu bli ca ção do ato de apo sen ta do ria, no sen ti do de im pug ná-lo ante o não-exer cí cio, pelo in te res sa do, de ati vi da de
de ma gis té rio du ran te ir ri só ri os 8 dias. Jun te-se a isso a di fi cul da de de ope ra ci o na li zação, por par te da Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia, da me di da ora pro pos ta pela
Uni da de Téc ni ca, haja vis ta o exí guo lap so de tem po (pou co mais de 1 se ma na).
Outrossim, não se pode ad mi tir que o in te res sa do fi que re fém de um con tro le
não pra ti ca do em tem po ra zoá vel. Fri se-se que, con quan to a pu bli ca ção do ato concessório date de 12-8-92, o seu encaminhamento a esta Corte verificou-se em
20-12-2000, sen do a pri me i ra ins tru ção da SEFIP da ta da de 23-2-2001.
Assim sen do, pe din dovê ni as para dis sen tir dos pa re ce res uni for mes da Uni dade Téc ni ca e do Mi nis té rio Pú bli co, vis lum bro, no caso con cre to, e em ca rá ter ex cepci o nal, ante as ra zões adu zi das nes te Voto, a le ga li da de da con ces são sob exa me.
Res ta, por fim, de ter mi nar à Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia que pro mo va
a ade qua ção do dis pos to no art. 1º da sua Re so lu ção nº 8/91 (al te ra da pela Re so lu ção
nº 13/91) ao es ta tu í do na Sú mu la TCU n º 245, se gun do a qual “ Não pode ser apli cada, para efe i to de apo sen ta do ria es ta tu tá ria, na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, (...)
a con ta gem pon de ra da, para efe i to de apo sen ta do ria or di ná ria, do tem po re la ti vo a
ati vi da des que per mi ti ri am apo sen ta do ria es pe ci al com tempo re du zi do.”
Ante o ex pos to, VOTO por que o Tri bu nal ado te a de li be ra ção que ora sub me to
a este Co le gi a do.

DECISÃO N º 331/2001 – TCU – 1ª CÂMARA 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1

Pro ces so nº TC-001.305/2001-6
Clas se de Assun to: V – Apo sen ta do ria
Inte res sa do: Re gis Eli as Si mão
Enti da de: Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia
Re la tor: Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra
Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Dr. Ja tir Ba tis ta da Cu nha
Uni da de Téc ni ca: Se cre ta ria de Fis ca li za ção de Pes so al

Pu bli ca do noDOU de 25-10-2001.
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8. Decisão: A Primeira Câ mara, com fulcro no art. 1º, inciso V, da Lei nº
8.443/92, di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, DECIDE:
8.1 – consi de rar le gal, em ca rá ter ex cep ci o nal, o ato con ces só rio in ser to à fl. 29
dos au tos, or de nan do-lhe o res pec ti vo re gis tro, ape nas subs ti tu in do, a tí tu lo de fu ndamen to le gal, “art. 40, in ci so III, alí nea ‘a’, da Cons ti tu i ção Fe de ral, c/c o art. 186, in ciso III, alí nea ‘a’, da Lei n º 8.112/90” por “art. 40, in ci so III, alí nea ‘b’, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, c/c o art. 186, in ci so III, alí nea ‘b’, da Lei nº 8.112/90”;
8.2 – deter mi nar à Univer si da de Fe de ral de Uber lân dia que pro mo va a ade quação do dis pos to no art. 1 º da sua Re so lu ção nº 8/91 (al te ra da pela Re so lu ção n º 13/91)
ao es ta tu í do na Sú mu la TCU nº 245, se gun do a qual “Não pode ser apli ca da, para efe ito de apo sen ta do ria es ta tu tá ria, na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, (...) a con ta gem
ponderada, para efe i to de apo sen ta do ria or di ná ria, do tem po re la ti vo a ati vi da de s que
per mi ti ri am apo sen ta do ria es pe ci al com tem po re du zi do”;
8.3 – de ter mi nar à SECEX/MG que acom pa nhe a im ple men ta ção da de ter mina ção cons tan te do item 8.2 su pra.
9. Ata nº 36/2001 – 1ª Câ ma ra
10. Data da Ses são: 9-10-2001 – Ordi ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Mar cos Vi ni ci os Vi la ça (Pre si den te), Iram Sa ra i va,
Wal ton Alen car Ro dri gues e Gu i lher me Pal me i ra (Re la tor).
MARCOS VINICIOS VILAÇA
Presidente
GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator
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TST - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL POR
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Representação
Mi nis tro-Re la tor Adylson Mot ta
Gru po II – Clas se VII – Ple ná rio
TC 004.298/2001-3, c/01 vo lu me
Natureza:Representação
Órgão: Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST
Inte res sa do: Ame ri cel S/A
Emen ta: Re pre sen ta ção de cor ren te de de ci são do Ple ná rio. Con tra ta ção
dos ser vi ços de te le fo nia mó vel por ine xi gi bi li da de de li ci ta ção. Ve ri fi ca ção de
que, ao tem po da con tra ta ção, ha via vi a bi li da de ju rí di ca, mas não fá ti ca, de
com pe ti ção en tre os pos sí ve is pres ta do res dos ser vi ços. Hi pó te se que se ajus ta
à pre vi são do art. 25 da Lei de Li ci ta ções. Qu a dro pre sen te em que se cons ta ta
a pos si bi li da de de real com pe ti ção en tre os pres ta do res de ser vi ços. De ter mina ção para que, tão logo quan to seja com pa tí vel com as res tri ções ju rí di cas e
fá ti cas ocor ren tes, seja ins ta u ra do cer ta me li ci ta tó rio, evi tan do-se nova prorro ga ção do con tra to. Inte res sa do que ce le brou con tra to nas mes mas ba ses por
ela con si de ra das ir re gu la res. De ter mi na ção para o exa me da ju ri di ci da de também des sas con tra ta ções. Jun ta da às con tas. Ciên cia.

RELATÓRIO
Ado to como Re la tó rio a ins tru ção de fls. 36/43, da la vra do AFCE André Luís
de Car va lho, verbis:
“Trata-se de Representação constituída, na forma de apartado ao TC
002.579/2000-7, por for ça do item 8.5 da De ci são nº 196/2001 – Plenário(Ata nº
13/2001), o qual de ter mi nou o exa me de le ga li da de da con tra ta ção di re ta da em pre sa
TELEBRASÍLIA CELULAR S/A pelo Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST, com
ine xi gi bi li da de de li ci ta ção ful cra da no art. 25 da Lei nº 8.666/93.
HISTÓRICO
2. Em re su mo, os an te ce den tes que cul mi na ram na for mu la ção do pre sen te
pro ces so po dem ser as sim apresen ta dos.
2.1 A em pre sa AMERICEL S/A re pre sen tou ao TCU, com base no art. 113, §
1º, da Lei nº 8.666/93, ale gan do que di ver sos ór gãos da ad mi nis tra ção fe de ral (en tre
eles, o TST) estavam con tratando, sem licitação, a empresa TELEBRASÍLIA
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CELULAR para pres ta ção de ser vi ço de te le fo nia mó vel ce lu lar (SMC), com ful cro
no art. 25 da Lei nº 8.666/93, em bo ra não hou ves se in vi a bi li da de de com pe ti ção; já
que a AMERICEL tam bém po de ria pres tar se me lhan te ser vi ço.
2.2 O pro ces so foi ins tru í do pela en tão 9ª SECEX (atu al SEFID), ten do sido
promovidas as dili gên ci as ne ces sá ri as jun to à Agência Naci o nal de Te le co mu ni cações – ANATEL e aos ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção fe de ral para a ob ten ção de
do cu men tos e in for ma ções so bre o caso.
2.3 Posteriormente, co nhe cen do da que la re pre sen ta ção e aco lhen do a pro pos ta
da então 9 ª SECEX, o Tribunal – por meio da Decisão nº 196, proferida no TC
2.579/2000-7, – in cum biu ou tras SECEX (in clu si ve esta Se cre ta ria) de exa mi na rem,
quan to à le ga li da de, os con tra tos ce le bra dos por al guns ór gãos de suas cli en te las (entre
eles, o TST) com a TELEBRASÍLIA CELULAR, além de de ter mi nar à ANATEL que
ve ri fi cas se a con for mi da de dos va lo res pra ti ca dos pe las em pre sas pres ta do ras deSMC.
DA ADMISSIBILIDADE
3. A pre sen te Re pre sen ta ção foi cons ti tu í da, sob a for ma de apar ta do, com base
em de ter mi na ção do TCU as sen ta da no item 8.5 da De ci são nº 196/2001-TCU-Ple ná rio, dis pen san do, pois, o exa me dos re qui si tos de ad mis si bi li da de por se tra tar de in ici a ti va pro ces su al en dó ge na.
DO MÉRITO
4. O exa me do pre sen te pro ces so en vol ve ba si ca men te o des lin de de uma úni ca
ques tão: há, ou pelo me nos hou ve no pas sa do, in vi a bi li da de de com pe ti ção que jus tifi que a con tra ta ção di re ta da TELEBRASÍLIA CELULAR para pres ta ção de SMC? A
res pos ta de man da, ini ci al men te, uma in ves ti ga ção so bre a in ten ção de um usuá rio ao
con tra tar esse tipo de ser vi ço.
4.1 Com efe i to, ao con tra tar tal ser vi ço, o usuá rio visa dis por de um sis te ma de
co mu ni ca ções con fiá vel que lhe per mi ta es ta be le cer as li ga ções ne ces sá ri as, du ran te
seus des lo ca men tos por de ter mi na da re gião ge o grá fi ca. Então, ao tra tar mos deste
caso (exis tên cia, ou não, de vi a bi li da de de com pe ti ção na pres ta ção de ser vi ço de tele fo nia mó vel para o TST) de ve mos en ten der que não foi ou tro o in tu i to da ad mi nistração do TST, quando contratou esse tipo de serviço, ten do in clu si ve uti li za do o
SMC em di ver sas viagens regi o na is, con for me ates tam as no tas fis ca is de ser vi ço
(Vol. 1, fls. 21/54).
5. Assim, balizados pelo escopo deste Expe di en te: exa me de le ga li da de da
pré-falada con tra ta ção di re ta de SMC pres ta do pela TELEBRASÍLIA CELULAR ao
TST, pas sa re mos à des cri ção e à aná li se dos fa tos.
6. Em fe ve re i ro de 1999, me di an te ter mo de con tra to (Vol. 1, fls. 10/17), o TST
deu iní cio à re fe ri da con tra ta ção di re ta da TELEBRASÍLIA CELULAR; não ha ven do
nos au tos uma for mal e pu jan te jus ti fi ca ti va para a ine xi gi bi li da de li ci ta tó ria ado ta da.
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6.1 A des pe i to da precariedade des sa jus ti fi ca ção, en ten de mos que, nos exer cí ci os de 1999 e 2000, a ad mi nis tra ção co me teu mera fa lha for mal, já que, nes se pe río do, a con tra ta ção di re ta des sa em pre sa se ria jus ti fi cá vel em face do ce ná rio que
en tão se apre sen ta va.
6.2 Eis que, nes se pe río do, as con di ções téc ni cas de pres ta ção do ser vi ço de tele fo nia móvel, tais como: tec no lo gi as e equi pa men tos dis po ní ve is, eram to tal men te
dis tin tas das atu a is, ha ven do pa râ me tros de ofer ta do pro du to(pre ço, área de co bertu ra do si nal, ...) que jus ti fi ca vam tal con tra ta ção di re ta. Bas ta ver que, em bo ra a
AMERICEL pres te, hoje, SMC em igual da de de con di ções com a TELEBRASÍLIA
CELULAR, até pou co tem po atrás, a si tu a ção era bas tan te di fe ren te: ha via subs tan tiva in vi a bi li da de de com pe ti ção en tre elas.
6.3 A razão é sim ples. Como a AMERICEL teve au to ri za ção para ini ci ar a
ofer ta des se ser vi ço em de zem bro de 1997, faz pou co tem po que ela con se guiu con soli dar – de fato – a sua po si ção no mer ca do.
6.4 A bem da ver da de, é fato no to ri a men te co nhe ci do que, ape nas re cen te mente, foi alcançada a desejável rup tu ra da in vi a bi li da de de competição no se tor de
SMC. Bas ta ver que, só ago ra, a AMERICEL co me çou a afir mar ao mer ca do, me dian te cam pa nhas pu bli ci tá ri as ve i cu la das na mí dia es cri ta e te le vi si o na da, queo SMC
por ela pres ta do tem co ber tu ra de si nal am pla e sa tis fa tó ria, den tro e fora da Re gião
7 (GO, MT, MS, TO, AC, RO, DF).
6.5 Ora, Tal fato – de per si – cons ti tui in dí cio de que, an tes, a co ber tu ra não de veria ser sa tis fa tó ria; de no tan do uma pre e xis ten te in vi a bi li da de téc ni ca de com pe tição.
6.6 Assim, fica caracterizada a pla u si bi li da de ju rí di ca da re fe ri da con tra tação di re ta, por quan to ela se en qua dra na hi pó te se al vi tra da pela ANATEL, que em
seu pa re cer – INFORME nº 117 (fls. 20/24) – re gis trou:
‘(....) 4.1 O Ser vi ço Mó vel Ce lu lar foi ati va do co mer ci al men te no Bra sil em
1990, sen do pres ta do em re gi me de mo no pó lio estatal até 1997.(....) 4.3 As novas
pres ta do ras do Ser vi ço Mó vel Ce lu lar, de no mi na das de pres ta do ras da Ban da ‘B’, foram sendo gradualmente selecionadas e iniciaram as atividades nas 10 Áreas de
Abran gên cia em que o Bra sil foi di vi di do; (....) 4.4 A pri me i ra pres ta do ra de Ban da
‘B’ iniciou seus ser vi ços em de zem bro de 1997 em Bra sí lia (....) 5.1 Com as ob ser va ções aci ma, co lo ca-se a ques tão da vi a bi li da de de li ci ta ção para con tra ta ção de Servi ço Mó vel Ce lu lar por par te da Admi nis tra ção Pú bli ca. 5.2 A pri o ri, deve ser en ten di do
que a Admi nis tra ção Pú bli ca co nhe ce suas ne ces si da des e es ta be le ce rá as condições
em que o Ser vi ço Mó vel Ce lu lar será for ne ci do pela pres ta do ra. 5.3 Isto pos to, ocorrem as se guin tes al ter na ti vas, que podem re sul tar na ine xi gi bi li da de de li ci ta ção : (....)
c) quan do hou ver di fe ren ças de área de co ber tu ra, dado que os sis te mas da Ban da A
ou da Ban da B se en con tram em ple na ex pan são de suas re des.(....) 6.2 A opi nião desta Agên cia é de que, dado o di na mis mo que per me ia o ser vi ço mó vel ce lu lar, prin cipal men te do pon to de vis ta tec no ló gi co, em qual quer si tu a ção é sem pre re co men dá vel
que seja fe i ta con sul ta pré via às pres ta do ras de SMC an tes que o ór gão pú bli co tome
uma de ci são so bre a ine xi gi bi li da de ou não. O caso mais tí pi co diz res pe i to à área de
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co ber tu ra de fi ni da como a área onde exis te si nal com qua li da de es pe ci fi ca da para o
ser vi ço.’ (des ta ca mos).
6.7 A par disso, no caso es pe cí fi co do TST, a vantagem tecnológica que a
TELEBRASÍLIA CELULAR de ti nha, em 1999, foi re for ça da por uma van ta gem econô mi ca em 2000. Pos to que, nes se ano, a pror ro ga ção da re fe ri da con tra ta ção dispensaria a aquisição de linhas ce lulares da outra empre sa, acar re tan do ine gável
eco no mia para o erá rio.
6.8 Ve ri fi ca mos as sim que, de fato, so men te ago ra, está sen do su pe ra da a questão da in vi a bi li da de téc ni ca de com pe ti ção en tre as duas em pre sas, cor ro bo ran do a
plausibilidade da con tra ta ção di re ta até ago ra re a li za da. Embo ra, ju ri di ca mente, a
in vi a bi li da de de com pe ti ção te nha de sa pa re ci do a par tir de de zem bro 1997, com a
que bra do mo no pó lio es ta tal.
6.9 Nessecenário, ve ri fi ca mos que a ad mi nis tra ção do TST não ob ser vou o dispos to no art. 26, pa rá gra fo úni co, in ci so II, da Lei nº 8.666/93, já que não ins tru iu,
ade qua da men te, o pro ces so de ine xi gi bi li da de com uma for mal jus ti fi ca ti va para a
es co lha da TELEBRASÍLIA CELULAR. To da via, com base no prin cí pio da ver da de
ma te ri al e con si de ran do que o ges tor não frus trou o prin cí pio da se le ção da pro pos ta
mais van ta jo sa (art. 3º, ca put, des sa mes ma Lei), en ten de mos que, quan to aos exer cíci os de 1999 e 2000, tal inob ser vân cia cons ti tui uma im pro pri e da de.
6.10 Por ou tro lado, no que con cer ne ao pre sen te exer cí cio fi nan ce i ro, não pa iram mais dú vi das so bre a vi a bi li da de de com pe ti ção; pos to que, com a ex pan são comer ci al das duas em pre sas e o de sen vol vi men to tec no ló gi co do se tor, ambas estão
ago ra em ple na igual da de de con di ções para pres tar o alu di do serviço.
6.11Portanto,constatamos que, em bo ra ju ri di ca men te pla u sí vel nos anos de 1999
e 2000, a ex cep ci o nal con tra ta ção di re ta da TELEBRASÍLIA CELULAR com base no
art. 25, ca put, da Lei nº 8.666/93 não pode mais ocor rer nos tem pos atu a is; sur gin do a
ne ces si da de de exa mi nar mos a si tu a ção ju rí di ca que se cons ti tui no cor ren te ano.
7. No pre sen te exer cí cio fi nan ce i ro, dá-se a pror ro ga ção da re fe ri da con tra tação di re ta, medi an te adi ta men to am pa ra do na cláu su la ter ce i ra do Ter mo de Con trato (Vol. 1, fls. 10/17).
7.1 Em que pese, atu al men te, não mais ser pla u sí vel a con tra ta ção di re ta do SMC
pres ta do pela TELEBRASÍLIA CELULAR, ou mes mo pela AMERICEL, com ine xi gi bi lida de de li ci ta ção fun da da no art. 25 da Lei nº 8.666/93, não po de mos es que cer que, no
atual exercício, a ad mi nis tra ção do TST está cum prin do um con tra to cuja ce le bra ção
ocor reu de acor do com a lei, em exer cí cio pas sa do. Assim, nes se mo men to, rom per o
ajus te tra ria ape nas pre ju í zo à ad mi nis tra ção, seja por que pri vá-la-ia des se ser vi çopúbli co, seja por que levá-la-ia a ter que con tra tá-lo numa po si ção de des van ta gem pro voca da pela pre men te ne ces si da de das fa ci li da des que ele pro por ci o na.
7.2 Nes se sen ti do, – con si de ran do que, ini ci al men te, a for ma ção do vín cu lo contra tu al foi ju ri di ca men te ade qua da, con for me de mons tra do no item 6 su pra, – é mais efi94
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ci en te e eco nô mi co im pe dir que a ad mi nis tra ção pror ro gue o ajus te, no pró xi mo exercício, do que pro mo ver o abrup to rom pi men to do li a me con tra tu al ora es ta be le ci do.
8. Por sua vez, no que tan ge à so li ci ta ção for mu la da pela AMERICEL (fls.
25/26), cla man do por es cla re ci men tos quan to às me di das que se rão ado ta das
para ini bir as contratações ir regulares (se gundo ela) da TELEBRASÍLIA
CELULAR por ine xi gi bi li da de fun da da no art. 25 do Esta tu to das Li ci ta ções e
Con tra tos, ve ri fi ca mos o se guin te.
8.1 Como de mons tra do, o ce ná rio atu al des cor ti na a vi a bi li da de de com pe tição en tre as duas em pre sas na pres ta ção do ser vi ço de te le fo nia mó vel na Re gião 7.
Há, con tu do, um re gu lar e ine quí vo co vín cu lo con tra tu al que su por ta a re fe ri da con tra ta ção, no cor ren te ano, e que me re ce ser pro te gi do.
8.2 Des tar te, em res pe i to aos di ta mes da Lei nº 8.666/93, a ad mi nis tra ção do
TST deve pre pa rar-se para pro mo ver, opor tu na men te, a de vi da li ci ta ção, de modo a
ga ran tir que, a par tir do iní cio de 2002, a con tra ta ção des se ser vi ço (SMC) seja pre cedida de uma regular licitação, de acordo com o item 8.2 da Decisão nº
196/2001-TCU-Ple ná rio (Ata nº 13/2001-P), que aduz:
‘(....) O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, DECIDE: (....)
reconhecer a ne ces si da de de re a li za ção do pré vio pro ce di men to li ci ta tó rio quando da
contratação, por ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, do Ser vi ço
Mó vel Ce lu lar(SMC), à ex ce ção de si tu a ções ex cep ci o na is de dis pen sa e ine xi bi li d ade, pre vis tas nos arts. 24 e 25 da Lei nº8.666/93, des de que de vi da men te fun da men tadas e ins tru í das nos ter mos do art. 26 da mes ma Lei;“ (des ta ca mos).
8.3 Assim, con si de ran do que, na mes ma épo ca em que re pre sen tou ao TCU, a
AMERICEL tam bém fora con tra ta da por ine xi gi bi li da de fun da da no art. 25 da Lei nº
8.666/93 para pres tar ser vi ço de te le fo nia mó vel a al guns ór gãos da ad mi nis tra ção fede ral, con for me ates tam as pes qui sas fe i tas no SIAFI 98/2001 (fls. 27/35), es pe ra mos
que essa empresa, ao ver a sua pre ten são re pre sen ta ti va aten di da, pas se a não mais
ace i tar que a ad mi nis tra ção fe de ral a con tra te – com ine xi gi bi li da de de li ci ta ção –
para pres tar SMC, já que – quan do re pre sen tou a esta Cor te de Con tas (fls. 25/26) – a
em pre sa mos trou-se ca bal men te in con for ma da com a con tra ta ção di re ta de sua concor ren te (TELEBRASÍLIA CELULAR) ful cra da nes se mes mo dis po si ti vo le gal.
CONCLUSÃO
9. Em suma, con si de ran do o prin cí pio da ver da de ma te ri al, ve ri fi ca mos que a
con tra ta ção di re ta da em pre sa TELEBRASÍLIA CELULAR pelo TST, nos exer cí ci os
de 1999 e 2000, com base no art. 25 da Lei nº 8.666/93, era pla u sí vel em face das conjun tu ras eco nô mi ca e tec no ló gi ca da que le pe río do. Hou ve, to da via, im pro pri e da d e,
já que a ad mi nis tra ção não de i xou ade qua da men te re gis tra da, no pro ces so de ine xigibilidade, a ra zão para es co lha do for ne ce dor des se ser vi ço, con for me pre vê o art.
26, pa rá gra fo úni co, in ci so II, da Lei nº 8.666/93.
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9.1 Ve ri fi ca mos tam bém que, a par tir do pre sen te exer cí cio, o TST de ve ria promover licitação en tre as em pre sas TELEBRASÍLIA CELULAR e AMERICEL para
con tra tar esse tipo de ser vi ço, em face da ine xis tên cia de in vi a bi li da de de com pe tição
na atu al con jun tu ra. Há, con tu do, um vín cu lo con tra tu al, en tre o TST e aque la em pre sa, que deve ser pre ser va do em res pe i to aos prin cí pi os cons ti tu ci o na is da eco no mici da de e da efi ciên cia.
9.2 Constatamos, en fim, que a AMERICEL re pre sen tou ao TCU, ale gan do ser
ir re gu lar a con tra ta ção di re ta da TELEBRASÍLIA CELULAR, com ine xi gi bi li da de de
li ci ta ção fun da da no art. 25 da Lei nº 8.666/93, para pres tar ser vi ço de te le fo nia móvel ce lu lar. Embo ra, no mes mo pe río do, te nha ela (AMERICEL) sido con tra ta da, com
ine xi gi bi li da de de li ci ta ção es tri ba da no mes mo ar ti go, para pres tar se me lhan te servi ço a ou tros ór gãos fe de ra is.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante todo o exposto, com base nos artigos 40 e 43, in ci so I, da Lei nº
8.443/92 c/c o art. 194, in ci so II, do RITCU, sub me te mos os au tos à con si de ra ção supe ri or, pro pon do:
I – seja de ter mi na do à ad mi nis tra ção do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST
que, ao pro mo ver uma con tra ta ção di re ta com ine xi gi bi li da de de lici ta ção fun da da no
art. 25 da Lei nº 8.666/93, ins trua o de vi do pro ces so de ine xi gi bi li da de com a per tinen te ra zão para es co lha do for ne ce dor ou exe cu tan te, vi san do aten der ao dis pos to no
art. 26, pa rá gra fo úni co, in ci so II, da Lei nº 8.666/93;
II – seja de ter mi na do à ad mi nis tra ção do TST que pro mo va, em tem po há bil, o
re gu lar pro ce di men to li ci ta tó rio com vis tas a ga ran tir que, no iní cio do exer cí cio de
2002, a con tra ta ção do ser vi ço de te le fo nia ce lu lar mó vel seja pre ce di da da de vi da li ci ta ção, em res pe i to aos di ta mes da Lei n º 8.666/93 e con so an te o dis pos to no item 8.2
da De ci são nº196/2001-TCU-Ple ná rio(Ata nº 13/2001-P);
III – seja o pre sen te pro ces so jun ta do às con tas anu a is do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, re la ti vas ao exer cí cio de 2001, con so an te o dis pos to no art. 194, § 1º, do
RITCU;
IV – seja dada ciên cia do in te i ro teor des ta De ci são, bem como do Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam à em pre sa AMERICEL S/A, sem pre ju í zo de so li ci tar-lhe
que, di fe ren te men te do ocor ri do nos anos de 1998 a 2000, ela não mais ace i te ser contra ta da com ine xi gi bi li da de de li ci ta ção fun da da no art. 25 da Lei nº 8.666/93, para
pres tar ser vi ço de te le fo nia mó vel à ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, por quan to, nos termos da re pre sen ta ção en ca mi nha da a esta Cor te de Con tas den tro des se mes mo pe ríodo, ela considerou que seria irregular a contratação di reta da empresa
TELEBRASÍLIA CELULAR S/A com idên ti co fun da men to le gal”.
O Se cre tá rio em Subs ti tu i ção da 3ª SECEX, AFCE Jes se Andros Pi res de Cas tilho, aqui es ceu a essa pro pos ta (fl. 44).
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O Mi nis té rio Pú bli co, em pa re cer subs cri to pela Pro cu ra do ra Cris ti na Ma cha do
da Cos ta e Sil va, ali nhou-se igual men te à con clu são per fi lha da pela Uni da de Téc ni ca,
com dis cor dân cia ape nas do seu IV, “uma vez que a AMERICEL S/A não está ju ris dici o na da ao Tri bu nal” (fl. 46).
É o Re la tó rio.

VOTO
Nos pre sen tes au tos dis cu te-se a ju ri di ci da de da con tra ta ção pelo Tri bu nal Supe ri or do Tra ba lho (Pro ces so TST nº 013/99.0), sem a re a li za ção de li ci ta ção, da Te lebra sí lia Ce lu lar S/A para a pres ta ção dos ser vi ços de te le fo nia mó vel ce lu lar (SMC),
em con tex to no qual, se gun do se sus ten tou, ha via uma ou tra em pre sa em con di ções de
ofe re cer o ser vi ço, a Ame ri cel S/A, pre ci sa men te a au to ra da Re pre sen ta ção que deu
ori gem ao fe i to.
O com ple xo pro ba tó rio acos ta do aos au tos le vou a Uni da de Téc ni ca a con clu ir
que, em bo ra des de de zem bro de 1997, com o iní cio da ope ra ção dos ser vi ços de te le fo nia mó vel em Bra sí lia por par te da Ame ri cel S/A, hou ves se ju ri di ca men te a pos si bili da de de com pe ti ção nes se seg men to, ape nas re cen te men te é que esse quadro pôde
con cre ti zar-se em ter mos fá ti cos, com a con so li da ção da que la em pre sa no mer ca do.
Ora, ar gu men tou a 3ªSECEX, se foi re cen te a de se ja da “rup tu ra da in vi a bi li dade de com pe ti ção no se tor de SMC ”, é de se con si de rar que, nos exer cí ci os de 1999 e
2000, a con tra ta ção di re ta em ques tão “se ria jus ti fi cá vel em face do ce ná rio que en tão
se apre sen ta va”.
De mi nha par te, eu não te nho qual quer res tri ção à cons tru ção ló gi ca fir ma da
pela Uni da de Téc ni ca, eis que, ine qui vo ca men te, o sen ti do da nor ma do art. 25 da Lei
nº 8.666/93 é au to ri zar a con tra ta ção di re ta em to dos os ca sos em que de fato não existe vi a bi li da de de com pe ti ção no mer ca do, ain da que ju ri di ca men te fos se pos sí velessa
com pe ti ção, e não ape nas quan do por ra zões de di re i to não se pos sa le var a efe i to
aque la com pe ti ção.
O des lin de do fe i to, en tão, como dis se a 3ª SECEX, “é sim ples”. Bas ta ve ri ficar mos se, ao tem po em que efe ti va da a con tra ta da, ha ve ria ou não con cor rên cia “de
fato” no seg men to de mer ca do do ser vi ço de te le fo nia mó vel ce lu lar.
É ób vio que essa ques tão não pode ser tra du zi da como a ve ri fi ca ção de se, ao
tem po em que efe ti va da a con tra ta da, ha ve ria ou não mais de uma em pre sa ope ran do
no seg men to de mer ca do do ser vi ço de te le fo nia mó vel ce lu lar. Na prá ti ca, uma questão for mu la da nes ses ter mos ape nas po de ria tra zer es cla re ci men tos acer ca da exis tên cia ou não de im pe di men tos ju rí di cos para a ope ra ção de ou tras em pre sas nes se merca do, o que nos re me te ria ao an te ri or e in su fi ci en te cri té rio, para efe i to da aplicação
do art. 25 da Lei n º 8.666/93, da vi a bi li da de ju rí di ca, mas não téc ni ca, de com pe ti ção.
Na hi pó te se de que cu i dam os au tos, aten to ao con ce i to le gal se gun do o qual
ser vi ço é “toda ati vi da de des ti na da a ob ter de ter mi na da uti li da de de in te res se p ara a
admi nis tra ção” (Lei de Li ci ta ções, art. 6º, II – des ta quei), a ques tão cin ge-se a sa ber
se, ao tem po da con tra ta ção, fe ve re i ro de 1999, al gu ma ou tra em pre sa, que não a Te leR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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bra sí lia Ce lu lar S/A, po de ria ofe re cer, na qua li da de e ex ten são pre ten di das pelo Tribu nal Su pe ri or do Tra ba lho, os ser vi ços de te le fo nia mó vel ce lu lar.
Tra tan do-se de uma con tra ta ção des sa na tu re za, de ci si vo na afe ri ção do aten dimen to do in te res se pú bli co pas sa a ser o cri té rio da “área de co ber tu ra”. Como se dis s e
na ma ni fes ta ção téc ni ca da agên cia fis ca li za do ra, e não ape nas re gu la do ra, des se se tor
(fl. 22 - des ta quei):
“5.2 A pri o ri, deve ser en ten di do que a Admi nis tra ção Pú bli ca co nhe ce suas
ne ces si da des e es ta be le ce rá as con di ções em que o Ser vi ço Mó vel Ce lu lar será for ne ci do pela pres ta do ra. Isso pres su põe, na tu ral men te, o co nhe ci men to das facilidades e
aplicações dis po ní ve is e pos sí ve is de se rem ofer ta das pe las pres ta do ras de Ser vi ç o
Mó vel Ce lu lar.
5.3 Isto pos to, ocor rem as se guin tes al ter na ti vas, que po dem re sul tar na ine xigi bi li da de de li ci ta ção:
a) quando na localidade pre ten di da exis te so men te um pres ta dor de Ser vi ço
Móv el Ce lu lar, uma vez que a con cor rên cia ain da não che gou a co brir com o si nal
essa de ter mi na da lo ca li da de;
b) quando a Admi nis tra ção op tar por uma de ter mi na da for ma de pres ta ção de
Ser vi ço Mó vel Ce lu lar e que so men te uma pres ta do ra pos sa aten der, me di an te de sistên cia por de cla ra ção da presta do ra con cor ren te. Esse fato pode ocor rer me di an te
exigências de qualidade téc nica, de co ber tu ra de de ter mi na das áreas geográficas,
etc.; e
c) quando houver di fe ren ças de área de co ber tu ra, dado que os sis te mas da
Ban da A ou da Ban da B se en con tram em ple na ex pan são de suas re des.
(....)
6.2 A opi nião des ta Agên cia é de que, dado o di na mis mo que per me ia o ser vi ço
mó vel ce lu lar, prin ci pal men te do pon to de vis ta tec no ló gi co, em qual quer si tu a ção é
sem pre re co men dá vel que seja fe i ta con sul ta pré via às pres ta do ras de SMC an tes que
o ór gão pú bli co tome uma de ci são so bre a ine xi gi bi li da de ou não. O caso mais tí pi co
diz res pe i to à área de co ber tu ra de fi ni da como a área onde exis te si nal com qua li dade es pe ci fi ca da para o ser vi ço”.
Ora, ba li za dos por essa ori en ta ção, te mos que anu ir ao ju í zo fir ma do pela Unida de Téc ni ca de que, ao tem po em que ce le bra do o ajus te, a Ame ri cel S/A não es ta va
em con di ções fá ti cas para prestar os ser vi ços na ex ten são que, como era do in te res se
da Admi nis tra ção, o fa zia a Te le bra sí lia Ce lu lar S/A. Como se ar gu men tou, “só ago ra
[a ma ni fes ta ção é de ju lho des te ano], a AMERICEL co me çou a afir mar ao mer ca do,
me di an te cam pa nhas pu bli ci tá ri as ve i cu la das na mídia es cri ta e te le vi si o na da, que o
SMC por ela pres ta do tem co ber tu ra de si nal am pla e sa tis fa tó ria, den tro e fora da Re gião 7 (GO, MT, MS, TO, AC, RO, DF)”.
Nes sas con di ções, aco lhen do o en ten di men to a 3 ªSe cex, sou por con clu ir que foi
le gí ti ma a apli ca ção da hi pó te se de in vi a bi li da de de com pe ti ção do art. 25 da Lei nº
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8.666/93 à con tra ta ção pelo Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST da Te le bra sí lia Ce lu lar S/A para a pres ta ção dos ser vi ços de te le fo nia mó vel que eram do seu in te res se.
Nes se par ti cu lar, ten do em con ta o dis pos to no art. 26, pa rá gra fo úni co, da Lei
nº 8.666/93, aco lho tam bém a pro pos ta da Uni da de Téc ni ca no sen ti do de de ter minar-se ao Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho que, ao con tra tar di re ta men te por ine xi gi bi lida de de li ci ta ção, for ma li ze apro pri a da men te essa de ci são ad mi nis tra ti va, in clusive
com a in di ca ção das ra zões de ter mi nan tes para a esco lha do for ne ce dor ou pres ta dor
dos serviços.
Pas so ao exa me do pro ble ma da du ra ção do con tra to em ca u sa. Como in for ma do,
ele foi ce le bra do em fe ve re i ro de 1999, e — acres cen to ago ra — com vi gên cia ini ci al de
12 (doze) me ses, pror ro gá vel anu al men te me di an te a for ma li za ção de adi ti vo, até o máxi mo de 60 (ses sen ta) me ses (Cláu su la Ter ce i ra do ins tru men to – Vol. I, fl. 11).
Como vi mos, a Uni da de Téc ni ca con si de ra que no pre sen te exer cí cio, em que o
con tra to vige por efe i to des sa au to ri za da pror ro ga ção, “rom per o ajus te tra ria ape n as
pre ju í zo à ad mi nis tra ção, seja por que pri vá-la-ia des se ser vi ço pú bli co, seja por que
levá-la-ia a ter que con tra tá-lo numa po si ção de des van ta gem pro vo ca da pela pre mente ne ces si da de das faci li da des que ele pro por ci o na”.
A sua pro pos ta é, en tão, de ter mi nar-se ao Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho que
ado te pro vi dên ci as com vis tas a ga ran tir que, no iní cio do exer cí cio de 2002, a con trata ção do ser vi ço de te le fo nia ce lu lar mó vel seja pre ce di da do pro ce di men to li ci ta tório
re cla ma do na Lei n º 8.666/93. Em suma, pro põe-se im pe dir que o ór gão pú bli co se va lha de nova pror ro ga ção fir ma da ao am pa ro da Cláu su la Ter ce i ra do con tra to.
Uma vez que se in ter pre te essa pro pos ta da Uni da de Téc ni ca em con for mi da de
ao que pres cre ve o art. 70, in ci sos IX e X e § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, afi gu ra-se
me tam bém ela me re ce do ra de aco lhi men to.
A res sal va aí tem uma evi den te ra zão de ser. É que, uma vez ace i to que o con trato foi fir ma do na con for mi da de do di re i to vi gen te, a ques tão da ado ção ou não das medi das que lhe dão exe cu ção é pri ma fa cie da com pe tên cia da pró pria Admi nis tra ção.
Se con si de rar que deve ser im pe di da uma exe cu ção do con tra to em con tra ri e dade ao di re i to, ao Tri bu nal — é o que diz o in ci so IX do art. 70 — com pe te fi xar pra zo
para que o ór gão “ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri men to da lei”.
Não aten di do em sua de ter mi na ção, o Tri bu nal — é o que di zem o in ci so X e o § 1º do
art. 70 — co mu ni ca rá o fato ao Con gres so Na ci o nal para que pro mo va ele mes mo a
sus ta ção da me di da im pug na da.
Tam bém deve-se pon de rar que, con si de ran do que a men ci o na da Cláu su la Terce i ra do con tra to exi ge que o in te res se na pror ro ga ção do con tra to seja for ma li za d o
com an te ce dên cia mí ni ma de três me ses do tér mi no de sua vi gên cia, ou seja, até 12 de
no vem bro, é pos sí vel que não haja tem po há bil para ado ção da que la pro vi dên cia, sem
acar re tar pro ble mas para a ob ten ção doas ser vi ços de in te res se da admi nis tra ção, já n a
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data pro pos ta pela 3 ª SECEX. Por essa ra zão, para que seja jus ta e útil, a de ter mi na ção
do Tri bu nal deve aten tar para essa sin gu la ri da de.
Enfren to, por der ra de i ro, a di ver gên cia sus ci ta da nos au tos com res pe i to à suges tão da Uni da de Téc ni ca para que se so li ci te à Ame ri cel S/A que, “diferentemente
do ocor ri do nos anos de 1998 a 2000, ela não mais ace i te ser con tra ta da com ine xi gibi li da de de li ci ta ção fun da da no art. 25 da Lei n º 8.666/93, para pres tar ser vi ço de tele fo nia mó vel à ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, por quan to, nos ter mos da re pre sen tação en ca mi nha da a esta Cor te de Con tas den tro des se mes mo pe río do, ela con si de rou que se ria ir re gu lar a con tra ta ção di re ta da em pre sa TELEBRASÍLIA CELULAR
S/A com idên ti co fun da men to le gal” .
Como se con sig nou no pre ce den te Re la tó rio, a pro pos ta da 3ª Se cex fora mo tiva da pelo fato de que, ao mes mo tem po em que im pug na va a con tra ta ção da sua concor ren te Te le bra sí lia Ce lu lar S/A, a em pre sa au to ra da Re pre sen ta ção, ela mes ma es ta va sen do be ne fi ci a da com se me lhan tes con tra ta ções di re tas sem li ci ta ção por parte
do Po der Pú bli co.
É evi den te que o Tri bu nal não pode so li ci tar à Ame ri cel S/A que ela não ace i te
ser con tra ta da pelo Po der Pú bli co. E isso não por que, como por ve zes, equi vo ca damen te, se co gi ta em nos so país, ela te nha o ab sur do di re i to (no sen ti do de right) de
vi o laro di re i to (no sen ti do de law), mas tão so men te por que, em pre sa pri va da que é,
ela não está su je i ta à ju ris di ção do TCU, como bem lem brou o pa re cer mi nis te ri al.
To da via, não de cor re dis so que o Tri bu nal nada pos sa fa zer nes sa ma té ria. Ao
con trá rio, con vic to de que mil ve zes an tes é me lhor pre ve nir do que ten tar re me di ar,
pen so que é ex tre ma men te opor tu no que che gue ao co nhe ci men to da Ame ri cel S/A a
no tí cia de que o TCU en ten de que, por já exis ten te a com pe ti ção nes se seg men to de
te le fo nia mó vel, já se fa zem pre sen tes as con di ções fá ti cas a im por a Admi nis tra çãoo
de ver de ins ta u rar o de vi do pro ce di men to de li ci ta ção quan do da con tra ta ção de empre sas pres ta do ras de tais ser vi ços.
Pen so que, prin ci pal men te de po is des ses co men tá ri os que se vêm de fa zer, essa
pro vi dên cia es ta rá ade qua da men te sa tis fe i ta com a ado ção da me di da de pra xe ado tada no Tri bu nal nes ses ca sos, é di zer, a re mes sa ao in te res sa do de có pia do Re la tó rio,
Voto e De ci são.
Além dis so, da mes ma for ma que se fez com res pe i to às con tra ta ções que se tinham por ir re gu la res en vol ven do a Tele bra sí lia Ce lu lar S/A — o que, aliás, por for ça da
De ci são nº 196/2001-Ple ná rio, deu ori gem à pre sen te Re pre sen ta ção —, em face des sa
com pro va ção de que tam bém a Ame ri cel S/A foi con tra ta da por ine xi gi bi li da de de li cita ção, im põe-se que tam bém em re la ção a es ses ca sos seja de ter mi na do às Se cexs em
cuja cli en te la es te jam os ór gão e en ti da des con tra tan tes o “exa me dos as pec tos da legali da de de acor do com os prin cí pi os e nor mas es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção Fe de r al e a
Lei nº 8.666” (item 8.5 da De ci são nº 196/2001-Ple ná rio , Ata 13/2001).
Com es sas con si de ra ções, e aco lhen do no mais a pro pos ta de jun ta da dos
pre sen tes au tos às con tas do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho ati nen tes ao exer cí100
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cio de 2001, Voto no sen ti do de que o Tri bu nal ado te a De ci são que ora sub me to à
con si de ra ção des te Ple ná rio.

DECISÃO Nº 838/2001 – TCU – PLENÁRIO 1
1. TC 004.298/2001-3, c/01 vo lu me
2. Clas se de Assun to: VII – Re pre sen ta ção
3. Inte res sa do: Ame ri cel S/A
4. Órgão: Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST
5. Re la tor: Mi nis tro Adylson Mot ta
6. Representante do Ministério Público: Procuradora Cristi na Ma cha do da
Cos ta e Sil va
7. Uni da de Téc ni ca: 3ª SECEX
8. De ci são: O Ple ná rio, di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, DECIDE:
8.1 conhe cer da pre sen te Re pre sen ta ção, para de ter mi nar ao Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho que:
8.1.1 ao con tra tar di re ta men te por ine xi gi bi li da de de li ci ta ção, for ma li ze apropri a da men te a sua de ci são ad mi nis tra ti va, in clu si ve com a in di ca ção das ra zões determi nan tes para a es co lha do for ne ce dor ou pres ta dor dos ser vi ços, como pre vis to no
art. 26, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 8.666/93;
8.1.2 ado te pro vi dên ci as com vis tas a as se gu rar que, ao iní cio do exer cí cio de
2002 ou, al ter na ti va men te, caso não haja tem po apro pri a do para tan to, no exercício
sub se qüen te, a con tra ta ção do ser vi ço de te le fo nia ce lu lar mó vel, atu al men te presta do
pela em pre sa Te le bra sí lia Ce lu lar S/A (Pro ces so TST nº 13/99.0), seja pre ce di da da
re a li za ção do pro ce di men to li ci ta tó rio re cla ma do na Lei nº 8.666/93;
8.2 de ter mi nar à SEGECEX a ado ção de pro vi dên ci as com vis tas a que as Unida des Téc ni cas em cuja cli en te la es te jam os ór gão e en ti da des que con tra ta ram, por
inexigibilidadede li ci ta ção, a Ame ri cel S/A, para a pres ta ção dos ser vi ços de te le fonia ce lu lar mó vel, pro ce dam ao exa me dos as pec tos da le ga li da de des sas contratações
de acor do com os prin cí pi os e nor mas es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei
nº 8.666/93, na for ma do de ter mi na do no item 8.5 da De ci são nº 196/2001 – Ple ná rio
(Ata 13/2001);
8.3 jun tar os pre sen tes au tos às con tas do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho atinen tes ao exer cí cio de 2001; e
8.4 en ca mi nhar có pia da pre sen te De ci são, bem como do Re la tó rio e Voto que
a fun da men tam, ao Di re tor-Ge ral e ao Se cre tá rio de Con tro le Inter no do Tri bu nal Supe ri or do Tra ba lho e à em pre sa Ame ri cel S/A.
1

Pu bli ca do noDOU de 25-10-2001.
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9. Ata nº 44/2001 – Plenário
10. Data da Ses são: 10-10-2001 – Ordi ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Minis tros pre sen tes: Humber to Gu i ma rães Sou to (Pre si den te), Iram Sa rai va, Val mir Cam pe lo, Adylson Mot ta (Re la tor), Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lherme Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min Zymler.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
ADYLSON MOTTA
Ministro-Relator
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TRT/16ª REGIÃO - CONDUÇÃO DE REPRESENTANTE SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO À FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA TEMPORÁRIO
Pedido de Reexame
Mi nis tro-Re la tor Lin coln Ma ga lhães da Ro cha
Gru po I - Clas se I - Ple ná rio
TC-005.344/1998-0.
Na tu re za: Pe di do de Re e xa me.
Uni da de: Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 16ª Re gião.
Inte res sa do: Amé ri co Bedê Fre i re, Juiz Pre si den te do TRT da 16ª Re gião.
Emen ta: Pe di do de Re e xa me con tra a De ci são 207/99 – Ple ná rio (Ses são
de 10-5-99), que con si de rou ile gal o Ato TRT-16ª Re gião G.P. 197/96, que con du ziu o Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos ao exer cí cio da fun ção de Juiz Clas sis ta
Tem po rá rio, Re pre sen tan te dos Empre ga dos, na Jun ta de Con ci li a ção e Jul gamen to de Ca xi as-MA, para o triê nio de 1996 a 1999, em vir tu de da au sên cia de
cum pri men to do re qui si to es sen ci al da exis tên cia de seu vín cu lo em pre ga tí cio.
Ele men tos apre sen ta dos in ca pa zes de mo di fi car os fun da men tos da de ci são recor ri da. Co nhe ci men to. Pro vi men to ne ga do. Ma nu ten ção da de ci são re cor rida. Ciência ao in te res sa do.

RELATÓRIO
Adoto como re la tó rio o bem lan ça do pa re cer do Ana lis ta de Fi nan ças da 10ª
SECEX, atu al Se cre ta ria de Re cur sos – SERUR, Cláu dio Ne ves Alme i da, de vi da men te re cep ci o na do pela Di re to ra e pelo Di ri gen te da que la Uni da de Téc ni ca, exa ra do
nos se guin tes ter mos (f. 21/28):
“Tra ta-se de Pe di do de Re e xa me in ter pos to por Amé ri co Bedê Fre i re, Juiz Presi den te do TRT da 16ª Re gião, se di a do em São Luís – Ma ra nhão, con tra a De ci são nº
207/99 – Ple ná rio, de 10-5-99 (vo lu me prin ci pal, fls. 580), que pro nun ci ou a ir re gu la ridade da in ves ti du ra do Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos na fun ção de Juiz Clas sis ta
Tem po rá rio, re pre sen tan te dos em pre ga dos, na Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga men to de
Ca xi as – MA, para o triê nio de 1997 a 1999.
I – HISTÓRICO
2. Ori gi nou-se o pre sen te pro ces so de De nún cia Si gi lo sa for mu la da pelo Sindi ca to dos Con ta bi lis tas no Esta do do Ma ra nhão (v. p., fls. 3) con tra a re con du ção do
Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos para o exer cí cio do man da to de Juiz Clas sis ta, re pre sentan te dos em pre ga dos, na Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga men to de Ca xi as/MA, para o
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triê nio de 1997 a 1999, por meio do Ato G. P. nº 197/96, de 23-12-96, as si na do pelo
en tão Juiz Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 16ª Re gião, Dr. Ma nu el
Alfre do Mar tins e Ro cha (v. p., fls. 24).
3. Apre sen tou o de nun ci an te di ver sos do cu men tos apon tan do a irregularidade
des te ato (v. p., fls. 4/186), ten do em vis ta que o re con du zi do não pos su i ria os re qui s itos necessários para exercer o re ferido man da to, con tra ri an do o Ato TST G.P. nº
594/95 (v. p., fls. 223/228), os arts. 540, § 2º; 661, alí nea f; e 682, in ci so II, da Con soli da ção das Leis do Tra ba lho – CLT, e o art. 8º da Cons ti tu i ção Fe de ral.
4. Após a pres ta ção de in for ma ções pelo TRT da 16ª Re gião, em 21-8-98 (v. p.,
fls. 198/203), a de nún cia foi apre ci a da pelo Ple ná rio des ta Cor te, que se pro nun ci ou,
por meio da De ci são nº 207/99, Ata n º 14, Ses são de 10-5-99, por sua pro ce dên cia, consi de ran do ile gal o Ato G. P. nº 197/96, por não ha ver o Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos
cum pri do o re qui si to es sen ci al da exis tên cia do vín cu lo em pre ga tí cio. Assi nou-se ain da
o pra zo de quin ze dias para que o TRT da 16ª Re gião ado tas se as pro vi dên ci as ne ces sárias ao exa to cum pri men to da lei, con sis ten tes na anu la ção do re fe ri do ato, devendo
tam bém, no mes mo pra zo, dar no tí cia a este Tri bu nal acer ca das me di das ado ta das.
5. Incon for ma do com esta de ci são, o atu al Juiz Pre si den te do ór gão de nun ci ado, Sr. Amé ri co Bedê Fre i re, apre sen tou o pre sen te Pe di do de Re e xa me, que ana li sare mos a se guir.
II – ADMISSIBILIDADE
6. Qu an to à tem pes ti vi da de, não há com pro va ção nos au tos de que a co mu ni cação en vi a da pela SECEX/MA, dan do ciên cia da de ci são ora re cor ri da ao en tão Pre siden te do TRT/MA, o Ofí cio nº 346, de 16-6-99 (v. p., fls. 582), foi en tre gue em mãos a
seu des ti na tá rio ou a seu su ces sor. Não é de ne nhum de les a as si na tu ra apos ta ao respec ti vo AR/MP (v. p., fls. 584). Não teve efi cá cia, por tan to, a no ti fi ca ção pes so al do
res pon sá vel. Tam bém não há pro va nos au tos de que, como ale ga o re cor ren te, o ofício notificatório te nha sido re ce bi do no TRT/MA em 30-6-99.
7. Se ria o caso, em prin cí pio, de apli car-se o dis pos to no art. 30, inc. III, da Lei n º
8.443/92, que de ter mi na a con ta gem do pra zo a par tir da pu bli ca ção da de ci são re cor ri da no Diá rio Ofi ci al da União. Esta, no en tan to, deu-se em 20-05-99, o que tor na ria o
re cur so in tem pes ti vo. Den tro do prin cí pio da am pla de fe sa, en ten de mos que não se ria
ra zoá vel pe na li zar o re cor ren te, ado tan do uma data an te ri or à pró pria data de pos tagem
do ofí cio no ti fi ca tó rio (em 22-6-99, cf. AR/MP; v. p., fls. 584), pois isso sig ni fi ca riaimpu tar-lhe as con se qüên ci as de uma fa lha que cer ta men te não foi sua. Des se modo, enten de mos pre ju di ca da a aná li se da tem pes ti vi da de do pre sen te re cur so.
8. Como este é o pri me i ro Pe di do de Re e xa me in ter pos to pelo re cor ren te, cumpre-se o re qui si to da sin gu la ri da de. Tam bém é aten di do o re qui si to da le gi ti mi dade,
pois o re cur so é in ter pos to pelo Pre si den te do TRT/MA, que era a au to ri da de res ponsá vel pelo cum pri men to da de ci são re cor ri da.
9. Pe las ra zões ex pos tas, pro po mos que seja co nhe ci do o pre sen te re cur so.
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III – COMPETÊNCIA DO TCU
10. Argu men ta o re cor ren te, em ques tão pre li mi nar, que o TCU, ao con tes tar a
in ves ti du ra do de nun ci a do, Sr. Da ni lo Nu nes dos Santos, es ta ria usur pan do a com petên cia da Jus ti ça Tra ba lhis ta, pois o pró prio TRT/MA já se ma ni fes tou so bre o tema ao
pro fe rir o Acór dão nº 3.003/97 (fls. 13/17), em sede do pro ces so de Con tes ta ção à
Inves ti du ra – CIV nº 147/97, de cla ran do a le ga li da de da que le ato. O pro ces so es ta ria
ago ra aguar dan do o pro nun ci a men to fi nal do TST, para onde foi en vi a do em 16-4-98,
em ra zão da im pe tra ção de Re cur so Ordi ná rio. Aduz que, já ten do ha vi do pro nun ci amen to ju di ci al so bre a ma té ria, con for me o pro ce di men to pre vis to na CLT, art. 662,
§§ 3 º e 4º, não ca be ria ao TCU de ci di-la, vis to ser de in con tro ver so en ten di men to que
ao Po der Ju di ciá rio cabe a úl ti ma pa la vra so bre a le ga li da de dos atos ad mi nis tra ti vos.
10.1 Enten de mos, ao con trá rio, que a com pe tên cia do TCU para apre ci ar a inves ti du ra de juiz clas sis ta é inafas tá vel e de cor re clara men te do que dis põe o art. 71,
III, da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988. Como bem ob ser vou o Mi nis tro-Re la tor em seu
voto (v. p., fls. 577), a in ves ti du ra na fun ção de juiz clas sis ta en qua dra-se como um
‘ato de ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo, na ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta’, já
que aque la fun ção não pode ser con si de ra da como um car go em co mis são, úni ca exce ção pre vis ta no dis po si ti vo cons ti tu ci o nal.
10.2 O ci ta do dis po si ti vo da CLT, por sua vez, não tem o con dão de afas tar a
com pe tên cia con fe ri da ao TCU pela Cons ti tu i ção, des de que exer ci da nos li mi tes por
esta estabelecidos. Nesse sentido pronunciou-se o Supremo Tri bunal Fe de ral, em
caso aná lo go (MS 21466/DF, Diá rio da Jus ti ça de 6-5-94):
‘Com a superveniência da nova Cons ti tu i ção, am pli ou-se, de modo ex tre mamen te sig ni fi ca ti vo a es fe ra de com pe tên cia dos Tri bu na is de Con tas, os qua is, distanci a dos do mo de lo ini ci al con sa gra do na Cons ti tu i ção re pu bli ca na de 1891, fo ram inves ti dos de po de res mais am plos, que en se jam, ago ra, a fis ca li za ção con tá bil, fi nance i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al das pes so as es ta ta is e das en tida des e
ór gãos de sua ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta
No exer cí cio de sua fun ção cons ti tu ci o nal de con tro le, o Tri bu nal de Con tas da
União pro ce de, den tre ou tras atri bu i ções, a ve ri fi ca ção da le ga li da de da apo sen tadoria, e de ter mi na – tal seja a si tu a ção ju rí di ca emer gen te do res pec ti vo ato con ces s ivo–
a efe ti va ção, ou não, de seu re gis tro.
(...)
Cons ta ta da a ocor rên cia de ví cio de le ga li da de no ato con ces si vo de apo sen tado ria, tor na-se lí ci to ao Tri bu nal de Con tas da União – es pe ci al men te ante a am pli a ção do es pa ço ins ti tu ci o nal de sua atu a ção fis ca li za do ra – re co men dar ao ór gão ou enti da de com pe ten te que ado te as me di das ne ces sá ri as ao exa to cum pri men to da lei,
evi tan do, des se modo a me di da ra di cal da re cu sa de re gis tro.
Se o ór gão de que pro ve io o ato ju ri di ca men te vi ci a do, agin do nos li mi tes de sua
es fe ra de atri bu i ções, re cu sar-se a dar exe cu ção a di li gên cia re co men da da pelo Tribunal de Con tas da União – re a fir man do, as sim, o seu en ten di men to quan to a ple na le gaR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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li da de da con ces são da apo sen ta do ria –, ca be rá à Cor te de Con tas, en tão, pro nun ciar-se, de fi ni ti va men te, so bre a efe ti va ção do registro’.
10.3 Por ou tro lado, a de nún cia é um meio pre vis to na Cons ti tu i ção (art. 74, §
2º) para ata car atos ad mi nis tra ti vos ir re gu la res ou ile ga is. O em pre go des se pro ce dimen to cons ti tu ci o nal, ape sar de seu ca rá ter ge né ri co, não é afas ta do pela exis tên cia,
em nor ma le gal, de pro ce di men to es pe cí fi co com a mes ma fi na li da de, tal como se dá
com a Con tes ta ção à Inves ti du ra. Isso é uma evi den te de cor rên cia da su pre ma cia da
Cons ti tu i ção fren te às de ma is nor mas que com põem o or de na men to ju rí di co.
10.4 A ju ris pru dên cia do TCU é pa cí fi ca ao afir mar que, no exer cí cio re gu lar
de sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal, esta Cor te não é obri ga da a pro te lar ou mo di fi car
suas de ci sões em ra zão da exis tên cia de de man das ju di ci a is so bre ques tões que es te jam sob sua apre ci a ção. Como bem ex pres sa o re la tó rio do Acór dão n º 22/98 – Ple nário: ‘co me te a esta Cor te de Con tas agir caso o as sun to es te ja ou não sen do tra ta do na
via ju di ci al. São ins tân ci as di fe ren tes, cuja ação está de li mi ta da na Constituição e na
Lei. Assim, não pode o Tri bu nal de Con tas da União de i xar de ado tar as pro vi dên ci as
que lhe ca i bam, sob pena de omi tir-se fren te a um im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal.’
10.5 Não tem ra zão o re cor ren te, por tan to, ao pre ten der afastar a com pe tên cia
do TCU para tra tar da ques tão da in ves ti du ra do de nun ci a do, sob a ale ga ção de que
esta já se acha sob o cri vo do Ju di ciá rio.
IV – MÉRITO
11. Qu an to ao mé ri to, ale ga o re cor ren te que a fal ta de in clu são do nome do denun ci a do, Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos, no ca das tro do FGTS ou como con tri bu in te
do INSS não com pro va a ine xis tên cia da re la ção de em pre go com a So ci e da de Hu mani tá ria de Ca xi as – Pró-Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra e Ma ter ni da de Dom Me re lim, si tu ada no mu ni cí pio de Ca xi as/MA. Além dis so, não se po de ria im pu tar ao em pre ga do a
au sên cia de cum pri men to de uma obri ga ção que é uni ca men te do em pre ga dor. A Carte i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al – CTPS do de nun ci a do, as si na da pelo Hos pi t al
Mi rom Pe dre i ra (v. p., fls. 325/330), se ria o úni co do cu men to a me re cer cré di to, ge ran do a pre sun ção ju ris tan tum de exis tên cia de vín cu lo em pre ga tí cio. Essa pre sun ção
se ria re for ça da pela de cla ra ção des sa ins ti tu i ção (v. p., fls. 332), afir man do que o denun ci a do es ta va ali em pre ga do des de 2-6-94 e en con tra va-se em li cen ça, sem ven cimen tos, a par tir de 7-1-97, a fim de exer cer o man da to de juiz clas sis ta
11.1 Como bem ob ser va o re cor ren te, a as si na tu ra da CTPS gera uma pre sunção de exis tên cia do vín cu lo em pre ga tí cio que é, no en tan to, ape nasju ris tan tum, ou
seja, ad mi te pro va em con trá rio. Ora, o que se cons ta ta nos au tos é jus ta men te um
mas si vo acú mu lo de evi dên ci as que con tra ri am a pre sun ção ad vin da da CTPS. É in teres san te lis tá-las:
a) no Cur ri cu lum Vi taedo de nun ci a do não cons ta o em pre go no Hos pi tal Mirom Pe dre i ra (v. p., fls. 11/16);
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b) nas folhas de pa ga men to do Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra, de me ses em que o
de nun ci a do de ve ria es tar em pre ga do ali, de acor do com as ano ta ções da CTPS, não
cons ta seu nome (v. p., fls. 98/179);
c) na Re la ção Anu al de Infor ma ções So ci a is – RAIS, re fe ren te aos anos de
1992 a 1996, não cons ta o vín cu lo do de nun ci a do com o Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra mas
sim com o Go ver no do Esta do do Ma ra nhão e com o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 16ª Re gião (v. p., fls. 529/538);
d) no Re la tó rio do Inqué ri to Po li ci al nº 149/97-SR/PI (v. p., fls. 179/185) consta que o Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra es ta va há me ses fe cha do quan do o de nun ci a do assu miu o car go de juiz clas sis ta em ja ne i ro de 1997; cons tam tam bém de po i men tos de
ex-em pre ga dos, ale gan do que o de nun ci a do não tra ba lha va efe ti va men te no Hos pi tal;
e) há có pi as de RAIS (v. p., fls. 245/249), gui as de re co lhi men to de FGTS (v.
p., fls. 251/282) e da Con tri bu i ção Sin di cal (v. p., fls. 283/287) e de fo lhas de pa ga men to (v. p., fls. 288/312), to das emi ti das pelo Hos pi tal Mirom Pedre i ra bem de po is
do pra zo le gal e con ten do uni ca men te o nome do de nun ci a do, numa apa ren te ten ta tiva de con fe rir va li da de, a pos te ri o ri, ao ato de in ves ti du ra con tes ta do;
f) em seu voto no pro ces so de Con tes ta ção à Inves ti du ra (v. p., fls. 56/66), o
juiz clas sis ta re pre sen tan te dos em pre ga dos no TRT/MA afir ma que con sul tou na De le ga cia da Re ce i ta Fe de ral do cu men tos re la ti vos às De cla ra ções de Impos to de Ren d a
do de nun ci a do dos exer cí ci os de 1993 a 1996, nos qua is este afir ma ser fun ci o ná rio
pú bli co fe de ral do TRT/MA;
g) tam bém apon ta que não cons ta da Ata da Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria
para vo ta ção de Lis tas Trí pli ces a pre sen ça dos as so ci a dos que com pa re ce ram à re união e o nú me ro dos in te gran tes do Sin di ca to, con tra ri an do o art. 2º, item I, c, do Ato
TST nº 594/95;
h) menciona, fi nal men te, a exis tên cia de duas Ações Ci vis Pú bli cas tra mi tan do
na Jus ti ça Fe de ral, contra ri an do o exi gi do no art. 2 º, item II, e, do Ato TST nº 594/95;
i) em in for ma ção do Go ver no do Ma ra nhão, de 11-11-97 (v. p., fls. 68), cons ta
que o de nun ci a do es ta va lo ta do na Se cre ta ria de Edu ca ção e em li cen ça sem ven cimen tos, no pe río do de 1º-4-97 a 31-3-99;
j) em relação de ser vi do res da Se cre ta ria de Edu ca ção/MA (v. p., fls. 75), consta o nome do de nun ci a do, com a data de ad mis são de 26-4-82.
11.2 To dos es ses fa tos cons ti tu em, sem dú vi da, for tís si ma evi dên cia no sen ti do
de que:
1) o de nun ci a do era ser vi dor pú bli co do Go ver no do Esta do do Ma ra nhão, tendo-se li cen ci a do do car go, sem ven ci men tos, so men te após a pos se como juiz clas sista (em ja ne i ro de 1997);
2) o de nun ci a do não era em pre ga do do Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra, des cum prindo o re qui si to do art. 661, alí nea f, da CLT c/c art.2º, in ci so II, alí nea i, do Ato TST
G.P. nº 594/95;
3) hou ve ou tros re qui si tos exi gi dos nes ta úl ti ma nor ma que tam bém não fo ram
aten di dos (alí ne as g, h e i do su bi tem an te ri or).
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11.3 Fos se a au sên cia do nome do de nun ci a do na RAIS do Hos pi tal Mi rom
Pe dre i ra a úni ca evi dên cia de ine xis tên cia do vín cu lo em pre ga tí cio, po der-se-ia
co gi tar de dar ra zão ao re cor ren te quan to à ale ga ção de que não se pode im pu tar tal
fato ao em pre ga do. No en tan to, vi mos que há di ver sas ou tras evi dên ci as, in clu si ve
tes te mu nha is, apon tan do na que le mes mo sen ti do. Pa re ce-nos cla ro que se pro duziu, de modo con vin cen te, a pro va ne ces sá ria para afas tar a pre sun ção de ve ra cida de das ano ta ções da CTPS, de mons tran do-se que o de nun ci a do não po dia compro var a con di ção de em pre ga do, tal como ne ces sá rio para a as sun ção ao car go de
juiz clas sis ta, se gun do as nor mas per ti nen tes à ma té ria. A de cla ra ção do ci ta do
hos pi tal não é su fi ci en te para re fu tar tal pro va.
11.4 Observa-se também que hou ve acu mu la ção de car gos, ve da da pelo art.
37, incisos XVI e XVII, da Cons ti tu i ção Fe de ral (mes mo an tes da Emen da Cons ti tuci o nal nº 19) e, mais es pe ci fi ca men te, pelo art. 7º , § 3º, alí nea a, do Ato TST G.P. nº
594/95. Fica cla ro que o de nun ci a do es ta va exer cen do car go pú bli co no mo men to da
in ves ti du ra como juiz clas sis ta, em ja ne i ro de 1997. Embo ra a ma té ria não seja isen ta
de con tro vér si as, pa re ce-nos que o me lhor en ten di men to é o que pro pug na pela pro ibi ção de acu mu lar car go pú bli co com a fun ção de juiz clas sis ta, sem res trin gir in de vidamente o amplo espectro da vedação conti da nos dispositivos constitucionais.
Assim, hou ve vi o la ção dos im pe ra ti vos cons ti tu ci o nal e re gu la men tar.
11.5 Mes mo que se ado te en ten di men to di ver so, ou tros re qui si tos des cumpri dos do Ato TST G.P. nº 594/95, por si só, bas ta ri am para im pug nar a in ves ti dura. É o caso da au sên cia de cer ti dão ne ga ti va da Jus ti ça Fe de ral, onde já tra mi tavam duas Ações Ci vis Pú bli cas con tra o de nun ci a do por oca sião de sua in ves ti dura (item 11.1, h) e da ir re gu la ri da de cons ta ta da na ata da as sem bléia que apro vou a
lis ta trí pli ce (item 11.1, g).
11.6 Con clui-se, por tan to, que foi fla gran te men te ir re gu lar o ato de in ves ti du ra
do Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos na fun ção de Juiz Clas sis ta Tem po rá rio, re pre sen tan te
dos em pre ga dos, na Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga men to de Ca xi as – MA, para o triê nio de 1997 a 1999. Por esse mo ti vo, deve o re fe ri do ato ser anu la do, de con for mi da de
com a de ci são re cor ri da, cu jos di tames de vem ser in te gral men te man ti dos, ne gando-se pro vi men to ao pre sen te re cur so.
V – CONCLUSÃO
12. Diante do ex pos to, sub me te mos os au tos à con si de ra ção su pe ri or, pro pon do:
a) seja o pre sen te Pe di do de Re e xa me co nhe ci do, com ful cro nos arts. 31, 32,
33 e 48 da Lei n° 8.443/92;
b) no mérito, seja-lhe ne ga do pro vi men to, man ten do-se os exa tos ter mos da
de ci são re cor ri da;
c) seja dada ciên cia ao res pon sá vel da de ci são que vier a ser ado ta da."
A dou ta Pro cu ra do ria, re pre sen ta da pelo seu Pro cu ra dor, Dr. Ma ri nus Edu ar do
De Vri es Mar si co, acom pa nha a pro po si ção da Se cre ta ria Téc ni ca (f. 29).
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PROPOSTA DE DECISÃO
Con si de ran do que, em bo ra pre ju di ca da a aná li se da tem pes ti vi da de do pre sen te
re cur so, à vis ta do pre en chi men to dos re qui si tos da sin gu la ri da de, uma vez que o re cor ren te in ter pôs pela pri me i ra vez o Pe di do de Re e xa me, e, tam bém, da le gi ti mi dade,
por ter sido in ter pos to pelo Pre si den te do TRT/MA, au to ri da de res pon sá vel pelo cumpri men to da de ci são, en ten do que o re cur so deva ser co nhe ci do.
2. O re cor ren te ale ga, como ques tão pre li mi nar, que a De ci são Ple ná ria 207/99,
ob je to do pre sen te Pedi do de Re e xa me, a qual pro nun ci ou a ir re gu la ri da de da in ves tidu ra do de nun ci a do, é uma “ver da de i ra usur pa ção de com pe tên cia do Tri bu nal Re gi onal do Tra ba lho e da com pe tên cia re cur sal do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, com petên cia esta ex pres sa men te es ta be le ci da pela Con so li da ção das Leis Tra ba lhis tas”.
2.1. Expõe o re cor ren te que o TRT/MA já pro fe riu o Acór dão 3003/97, ao apreci ar o pro ces so de Con tes ta ção à Inves ti du ra – CIV 147/97, de cla ran do a le ga li da de do
ato que in ves tiu o de nun ci a do na fun ção de Juiz Clas sis ta Tem po rá rio e que os au tos fo ram sub me ti dos à apre ci a ção do TST, em 16-4-98, em vir tu de de in ter po si ção de Re curso Ordi ná rio, es tan do ain da pen den te de jul ga men to. Res sal ta que falececompetência a
esta Cor te de Con tas de ci dir so bre ques tão já sub me ti da ao cri vo do Ju di ciá rio, a quem
cabe pro nun ci ar-se de fi ni ti va men te so bre a le ga li da de dos atos ad mi nis tra ti vos.
3. Se gun do o ar ti go 71, in ci so III, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com pe te a este Tribu nal apre ci ar a le ga li da de dos atos de ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo, na ad mi nis tra ção di re ta e indireta, excetuando tão-somente dessa aná lise as nomeações
para car go de pro vi men to em co mis são. Assim sen do, a in ves ti du ra de juiz clas sis ta,
por se en qua drar como um ato de ad mis são de pes so al, deve ser sub me ti do ao exa me
des te Tri bu nal, à vis ta da de ter mi na ção cons ti tu ci o nal, não es tan do o Tri bu nal a usurpar qual quer com pe tên cia.
4. Vale res sal tar ain da que a atu a ção des te Tri bu nal é nor te a da pela ob ser vân cia
da independência das instâncias, sob pena de ser inviabilizado o exercício da sua
com pe tên cia cons ti tu ci o nal. O fato de ha ver qual quer de man da ju di ci al em re la ção à
ma té ria que es te ja sen do apre ci a da por este Tri bu nal não cons ti tui obs tá cu lo ao exercí cio das suas atri bu i ções, vis to que es tão de li mi ta das na Cons ti tu i ção e na Lei, não
po den do o Tri bu nal de i xar de im ple men tar ações que lhe fo ram atri bu í das cons ti tu cionalmente. Des sa ma ne i ra, não pros pe ra a ar gu men ta ção do re cor ren te, no sen ti do de
ten tar afas tar a ma té ria em ques tão da aná li se do TCU.
5. No per ti nen te ao mé ri to, o re cor ren te ar gúi o se guin te:
“A ale ga ção de ine xis tên cia do vín cu lo em pre ga tí cio em face da não in clu são
do nome do Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos no ca das tro do FGTS, ou como con tri bu in te
do INSS, não com pro va de for ma al gu ma a ine xis tên cia da re la ção de em pre go do re pre sen tan te clas sis ta e a So ci e da de Hu ma ni tá ria de Ca xi as.
Obser ve-se que tais obri ga ções que ali cer çam a re fu ta ção da can di da tu ra do
Sr. DANILO NUNES DOS SANTOS são per ti nen tes ao em pre ga dor, não ca ben do imR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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pu tar o des cum pri men to das mes mas ao em pre ga do, mu i to me nos em re pu tar a ausên cia do adim ple men to das de vi das con tri bu i ções fun diá ria e so ci al à nu li da de da
re la ção em pre ga tí cia.
A exis tên cia da re la ção la bo ral res tou de mons tra da pela do cu men ta ção apresen ta da pelo can di da to, in casu a CTPS do em pre ga do, bem como pela pró pria de cla ra ção da em pre sa que afir ma o la bor do Sr. DANILO NUNES DOS SANTOS, pro vas
es tas que ge ram pre sun ção ju ris tan tum não efe ti va men te eli di da por qual quer ou tra
pro va em con trá rio, con for me se pode de pre en der de uma sim ples aná li se dos au tos
da CIV n 147/97.”
6. Con for me res sal tou a SERUR, o que cons ta nos au tos é o acú mu lo de evi dên ci as que con tra ri am a pre sun ção ad vin da da CTPS, quan to à exis tên cia do vín cu lo
em pre ga tí cio, que en ten do não ser de ma si a do aqui lis tar:
a) não cons ta no Cur ri cu lum Vi tae do de nun ci a do o em pre go no Hos pi tal Mirom Pe dre i ra;
b) não cons ta o seu nome nas fo lhas de pa ga men to do re fe ri do hos pi tal, quan to
aos me ses em que de ve ria ali es tar em pre ga do, con so an te as ano ta ções na CTPS;
c) na Re la ção Anu al de Infor ma ções So ci a is – RAIS, re fe ren te aos anos de
1992 a 1996, não cons ta o vín cu lo do de nun ci a do com o Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra mas
sim com o Go ver no do Esta do do Ma ra nhão e com o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 16a Região;
d) no Re la tó rio do Inqué ri to Po li ci al 149/97-SR/PI cons ta que o Hos pi tal Mirom Pe dre i ra es ta va há me ses fe cha do quan do o de nun ci a do as su miu o car go de juiz
clas sis ta em ja ne i ro de 1997; cons tam tam bém de po i men tos de ex-em pre ga dos, ale gan do que o de nun ci a do não tra ba lha va efe ti va men te no Hos pi tal;
e) há có pi as de RAIS, gui as de re co lhi men to de FGTS e da Con tri bu i ção Sin dical e de fo lhas de pa ga men to, to das emi ti das pelo Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra bem de pois do pra zo le gal e con ten do uni ca men te o nome do de nun ci a do, numa apa ren te ten tati va de con fe rir va li da de, a pos te ri o ri, ao ato de in ves ti du ra con tes ta do;
f) em seu voto no pro ces so de Con tes ta ção à Inves ti du ra, o juiz clas sis ta re presen tan te dos em pre ga dos no TRT/MA afir ma que con sul tou na De le ga cia da Re ce i ta
Fe de ral do cu men tos re la ti vos às De cla ra ções de Impos to de Ren da do de nun ci a do
dos exer cí ci os de 1993 a 1996, nos qua is este afir ma ser fun ci o ná rio pú bli co fe de ral
do TRT/MA;
g) tam bém apon ta que não cons ta da Ata da Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria
para vo ta ção de Lis tas Trí pli ces a pre sen ça dos as so ci a dos que com pa re ce ram à re união e o nú me ro dos in te gran tes do Sin di ca to, con tra ri an do o art. 2, item I, c, do Ato
TST 594/95;
h) men ci o na a exis tên cia de duas Ações Ci vis Pú bli cas tra mi tan do na Jus ti ça
Fe de ral, con tra ri an do o exi gi do no art. 2, item II, e, do Ato TST 594/95;
i) em in for ma ção do Go ver no do Ma ra nhão, de 11-11-97, cons ta que o de nunci a do es ta va lo ta do na Se cre ta ria de Edu ca ção e em li cen ça sem ven ci men tos, no perío do de 1º-4-97 a 31-3-99;
110

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

j) em re la ção de ser vi do res da Se cre ta ria de Edu ca ção/MA, cons ta o nome do
de nun ci a do, com a data de ad mis são de 26-4-82.
7. To dos es ses ele men tos, como bem des ta cou a Se cre ta ria Téc ni ca, le vam-nos
à con clu são de que o de nun ci a do não era em pre ga do do Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra,
des cum prin do o re qui si to do ar ti go 661, alí nea f, da CLT c/c o art. 2, in ci so II, alí nea i,
do Ato TST G.P. 594/95, mas sim era ser vi dor pú bli co do Go ver no do Esta do do Ma ranhão, havendo-se licenciado do cargo sem vencimentos, so mente após a posse
como juiz clas sis ta.
8. Exa us ti vas são as evi dên ci as em sen ti do con trá rio à pre sun ção de exis tên cia
do vín cu lo em pre ga tí cio do de nun ci a do, con di ção sine qua non para que as su mis se o
car go de juiz clas sis ta. Me re ce ria pros pe rar o ar gu men to de que a fal ta de in clu são do
nome do de nun ci a do no ca das tro do FGTS ou como con tri bu in te do INSS não compro va ria a ine xis tên cia da re la ção de em pre go com o Hos pi tal Mi rom Pe dre i ra, não
fos se a di ver si da de de pro vas con trá ri as a tal as ser ti va. A decla ra ção da ins ti tuição,
afir man do que o de nun ci a do es ta va ali em pre ga do é in ca paz de com pro var a exis tência do seu vín cu lo em pre ga tí cio com o hos pi tal, as sim como de re ba ter to dos os ele men tos an te ri or men te apre sen ta dos, que con tra di zem a re fe ri da declaração.
9. Fato é que o Sr. Da ni lo Nu nes dos San tos foi in ves ti do ir re gu lar men te na
fun ção de Juiz Clas sis ta Tem po rá rio, re pre sen tan te dos em pre ga dos, na Jun ta de Conci li a ção e Jul ga men to de Ca xi as-MA, para o triê nio de 1996 a 1999 e, por con se guinte, o res pec ti vo ato de in ves ti du ra deve ser anu la do, man ten do-se, as sim, os exa tos
ter mos da de ci são ora re cor ri da.
Ante to das as ra zões ex pen di das, aco lho os pa re ce res uni for mes da SERUR e
do dou to Mi nis té rio Pú bli co e pro po nho que se ado te a de ci são que ora sub me to a este
E. Ple ná rio.

DECISÃO Nº 924/2001 - TCU – PLENÁRIO 1
1. Pro ces so: TC-005.344/1998-0.
2. Clas se: I - Assun to: Pe di do de Reexame.
3. Inte res sa do: Amé ri co Bedê Fre i re, Juiz Pre si den te do TRT da 16ª Região.
4. Uni da de: Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 16ª Re gião.
5. Re la tor: Au di tor Lin coln Ma ga lhães da Ro cha.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Dr. Ma ri nus Edu ar do De Vri es Mar sico, Pro cu ra dor.
7. Uni da de Instru ti va: 10ª SECEX, atu al Se cre ta ria de Re cur sos - SERUR.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões ex postas pelo Relator,
DECIDE:
1

Pu bli ca do no DOU de 19-10-2001.
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8.1 – co nhe cer do pe di do de re e xa me, nos ter mos do ar ti go 48, c/c o ar ti go 33
da Lei 8.443/92, para, no mérito, ne gar-lhe pro vi men to, man ten do, nos seus exa tos
ter mos, a De ci são 207/99 – Ple ná rio, pro fe ri da na Ses são de 10-5-99;
8.2 – dar ciên cia ao in te res sa do da pre sen te de ci são.
9. Ata nº 49/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 7-11-2001 – Ordi ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Valmir Campelo (Vice-Presidente, no exer cí cio da
Pre si dên cia), Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me Pal me i ra, Ubi ratan Aguiar, Ben ja min Zymler e o Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Caval can ti.

VALMIR CAMPELO
Vice-Pre si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia
LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA
Relator
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CEASA/AM - RESTITUIÇÃO DE DÉBITO AO ERÁRIO MEDIANTE
DISSOLUÇÃO DA S.A.
Prestação de Contas
Mi nis tro-Re la tor Val mir Cam pe lo
Gru po II – Clas se II – 2.º Câ ma ra
TC-009.497/1999-4 (com 1 vo lu me)
Na tu re za: Pres ta ção de Con tas
Enti da de: Cen tra is de Abas te ci men to do Ama zo nas S/A – CEASA/AM
Res pon sá ve is: Hé lio de Oli ve i ra Rêgo Fi lho e João José Mon te i ro No gue i ra
Ementa : Re pre sen ta ção da SECEX-AM re la ti va men te a in dí cio de ine xa ti dão ma te ri al no Acór dão TCU nº 222/2001-2.º Câ ma ra. Pro pos ta da Unida de Téc ni ca para re ti fi ca ção do mes mo, com fun da men to na Sú mu la 145 des te
Tri bu nal. Ne ga do pro vi men to. Man ti do o teor da de li be ra ção con tes ta da.

RELATÓRIO
Tra ta-se de Pres ta ção de Con tas da Cen tra is de Abas te ci men to do Ama zo nas CEASA/AM re fe ren te ao exer cí cio de 1998.
2. Na Ses são Ordi ná ria de 19-4-2001, a 2ª Câ ma ra des te Tri bu nal me di an te o
Acór dão nº 222/01 de ci diu jul gar as pre sen tes con tas ir re gu la res e em dé bi to os respon sá ve is so li dá ri os Srs. Hé lio de Oli ve i ra Rêgo Fi lho e João José Mo i sés de No gue i ra de ven do os mes mos no pra zo de 15 dias, con ta dos a par tir da no ti fi ca ção, com prova rem o re co lhi men to de vi do aos co fres da em pre sa Cen tra is de Abas te ci men to do
Amazonas S/A.
3. Antes de pro ce der a no ti fi ca ção a SECEX-AM ve ri fi cou que a em pre sa Centra is de Abas te ci men to do Ama zo nas S/A – CEASA/AM fora dis sol vi da em 6 de abril
de 2001, por meio do De cre to nº 3.785 (fls. 247/248).
4. Em vis ta de tal fato, en ten deu aque la Uni da de Téc ni ca que se ria ca bí vel a reti fi ca ção do item b do Acór dão re fe ri do, com ful cro na Sú mu la 145 des te Tri bu nal,
para que se de ter mi ne o re co lhi men to do dé bi to aos co fres do Te sou ro Na ci o nal ao invés da empresa.
5. Ante o fato pro pôs ao Tri bu nal:
“I – re ti fi car o item ‘b’ do Acór dão nº 222/2001-TCU-2.º Câ ma ra que de ve rá
ter a se guin te re da ção:
‘b) fi xar pra zo de 15 (quin ze) dias, a con tar da no ti fi ca ção, para que os res pon sá ve is so li dá ri os com pro vem pe ran te este Tri bu nal (art. 165, in ci so II, alí nea a, do Re R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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gi men to Inter no do TCU), o re co lhi men to dos dé bi tos aos co fres do Te sou ro Na ci onal, atu a li za dos mo ne ta ri a men te e acres ci dos dos juros de mora de vi dos, cal cu la dos a
par tir das da tas re fe ri das no qua dro cons tan te des ta de li be ra ção até a data do efe tivo
re co lhi men to, na for ma pre vis ta na le gis la ção em vi gor;
c) au to ri zar, des de logo, nos ter mos do art. 28, in ci so II, da Lei nº 8.443/92, a
co bran ça ju di ci al da dí vi da, caso não aten di da a no ti fi ca ção des ta Cor te’; e
II – man ter os de ma is ter mos do re fe ri do Acór dão.”
6. Le va do o pro ces so ao Mi nis té rio Pú bli co, este co lheu Pa re cer do Sub procu ra dor-Ge ral, Ubal do Alves Cal das (fl. 250) es cla re cen do que a CEASA/AM é
uma em pre sa cons ti tu í da sob a for ma de so ci e da de anô ni ma, e as sim sen do, a sua
liquidação está sub me ti da às nor mas da Lei nº 6.404/76. A CEASA/AM en contra-se dis sol vi da ape nas, razão pela qual é a cre dora do débito men ci o na do no
Acór dão n º222/2001, pois a com pa nhia dis sol vi da con ser va a per so na li da de ju rídi ca, com o fim de se pro ce der à li qui da ção e pos te ri or ex tin ção pro pri a men te dita,
nos ter mos da nor ma do art. 207 da Lei nº6.404/76. Con clui o Pa re cer opi nan do
no sen ti do de se man ter inal te ra do os ter mos do Acór dão nº 222/2001, pro la ta do
pela 2ª Câ ma ra do E. Tri bu nal de Con tas da União.
É o Re la tó rio.

VOTO
7. A ques tão le van ta da pela Uni da de Téc ni ca tra duz con fron to de dois es co pos
de nor mas le ga is que se re gem so bre as so ci e da des bra si le i ras. De um lado, a Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que dis ci pli na a cons ti tu i ção de com pa nhia ou soci e da de anô ni ma, tra tan do, ain da, de sua dis so lu ção (arts. 206 e 207) e do pro ces so de
li qui da ção e, de ou tro lado, as Leis nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e n º 9.491, de 9 de
se tem bro de 1997.
8. A Lei nº 8.029/90 dis põe so bre ex tin ção e dis so lu ção de en ti da des da Adminis tra ção Pú bli ca Fe de ral. Re gis tre-se, en tre tan to, que se tra ta de norma ti vo com finali da de pre cí pua au to ri zar ex tin ção, trans for ma ção, cons ti tu i ção, dis so lu ção, priva tiza ção, fu são, in cor po ra ção, do a ção, trans fe rên cia de pa tri mô nio espe cí fi co, transforma ção no Se brae e sua des vin cu la ção da Admi nis tra ção Pú bli ca.
9. Por sua vez a Lei nº9.491/97 tra ta es pe ci fi ca men te de pro ce di men tos re la tivos ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, tra ta dos an te ri or men te pela Lei nº 8.031,
de 12 de abril de 1990. Tem, por tan to, fi na li da de res tri ta ao atin gi men to dos ob je ti v os
daquelePrograma, re me ten do os ca sos de dis so lu ção de so ci e da de à re gên cia da Lei nº
8.029/90, na qual há in ten ção de cla ra da do le gis la dor em es ta be le cer ca rá ter au to riza tivo (não o ca rá ter nor ma ti vo, dis ci pli na ti vo ou re gu la men ta ti vo) em re la ção ao pro cesso
de re ti rar do Esta do a ge rên cia e ma nu ten ção de um con jun to de en ti da des.
10. Aliás, a idéia de que o le gis la dor não pre ten deu ir além do ca rá ter au to ri zati vo, está bem cla ra pois que aque la lei, em seu ar ti go 18, es ta be le ce que “nos ca sos de
dis so lu ção de so ci e da de de eco no mia mis ta, bem as sim nos de em pre sas pú bli cas que
114

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

re vis tam a for ma de so ci e da de por ações, a li qui da ção far-se-á de acor do com o
dis pos to nos arts. 208 e 210 a 218, da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, e
nos re pec ti vos es ta tu tos so ci a is.”
11. De iní cio fica cla ro a re gên cia da Lei nº 6.404/76 so bre ma té ri as que tra duzam a ope ra ci o na li za ção da dis so lu ção e da li qui da ção de so ci e da des por ações.
12. É opor tu no, en tre tan to, es cla re cer a dú vi da le van ta da pela Uni da de Téc nica. É pro vá vel que ini ci al men te te nha sido con si de ra do o con fron to das da tas das normas sob en ten di men to de que nor ma re cen te pre va le ce sobre an te ri or. Nes te caso,
cha mo aten ção ao fato de que as normas re cen tes (as Leis nº 8.029/90 e nº 9.491/97
não têm o mes mo foco, ou ob je to, que a Lei n º 6.404/76. Por tan to, aque les não a preva le cem so bre esta. Veja-se que a Lei n º 6.404/76 rege so bre a fun ci o na li da de das soci e da des, en quan to a Lei nº 8.029/90 rege so bre au to ri za ções e a Lei n º 9.491/97 rege
so bre o Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, suas di re tri zes e dire ci o na men to.
13. Aliás, a pró pria lei to ma da como pa ra dig ma pela Uni da de Téc ni ca evi dencia a re gên cia da Lei das So ci e da des so bre os pro ce di men tos da dis so lu ção, pois que
as sim o re co nhe ce em seu ar ti go 18, cujo teor re pro du zi acima.
14. Um ou tro en fo que a ser considerado nesta ques tão é quan to à con fu são
con ce i tu al en tre dis so lu ção e ex tin ção de so ci e da de. A de cla ra ção de dis so lu ção de
uma en ti da de ou so ci e da de não a ex tin gue de ime di a to, ape nas en cer ra par te das opera ções e a pre pa ra e a co lo ca no ca mi nho e na di re ção da ex tin ção. Entre os dois momen tos ocor re a li qui da ção que abran ge to dos pro ce di men tos ne ces sá ri os à ex tin ção
de fato da so ci e da de. No de cor rer do pro ces so, da dis so lu ção à ex tin ção, a so ci e dade
es ta rá ge ren ci a da por li qui dan te for mal men te in di ca do, cu jas atri bu i ções são previstas em lei. Den tre suas prer ro ga ti vas se en qua dra re ce ber e pa gar di re i tos e obri ga ç ões
da sociedade. Enquanto es ses atos ad mi nis tra ti vos não forem to dos ul ti ma dos não
pode a so ci e da de ser de cla ra da ex tin ta.
15. Nes te as pec to, não deve o Tri bu nal ig no rar que é atri bu i ção do li qui dan te
to mar de ci sões so bre os di re i tos a re ce ber da so ci e da de, nem pode ca rac te ri zar interfe rên cia nes se pro ces so de li qui da ção or de nan do o de ve dor da so ci e da de que pa gue
seu dé bi to a ou tra en ti da de. Essa atri bu i ção é do li qui dan te, não do Tri bu nal. Essa pre ten sa au to ri da de da Cor te de ri va da con fu são en tre en ti da de ex tin ta e en ti da de d is solvi da. No caso de de li be ra ção do TCU re la ti va men te a en ti da de já ex tin ta, cabe or de nar ao de ve dor re co lher seu dé bi to ao Te sou ro Na ci o nal. Aí não há in ter fe rên cia no
pla no ge ren ci al da en ti da de por que ela não mais exis te. Então, o TCU re pre sen ta a auto ri da de ad mi nis tra ti va exer ci tan do o in te res se do Esta do.
16. Quan do, en tre tan to, a Cor te de ci de em re la ção a en ti da de em dis so lu ção ou
dissolvida, é di fe ren te. A so ci e da de con ti nu a rá exis tin do e ten do au to ri da de g erencial
es ta be le ci da e com re gên cia e atri bu i ções prote gi das por Lei. Nes te caso, cabe à en t ida de não só re ce ber seus di re i tos como de ci dir so bre eles.
17. Fri se-se, por opor tu no, que o sig ni fi ca do de de li be ra ção do Tri bu nal em decla rar al guém em dé bi to é um fato ge ra dor de um di re i to para a en ti da de que, por tan to,
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tem a prer ro ga ti va de ge ren ciá-lo. O Tri bu nal não é ge ren te, é ape nas juiz. Este re conhe ce e de cla ra o dé bi to de res pon sá vel (por tan to cria ati vo para a en ti da de),não exis tin do prer ro ga ti va, cons ti tu ci o nal, nem le gal, para o juiz aden trar-se no pla no ge rencial.
Isto é ma té ria de no mi na da discricionariedade do ad mi nis tra dor.
18. Estan do uma en ti da de dis sol vi da, mas não ex tin ta, es ta rá em li qui da ção,
por tan to sob re gên cia do li qui dan te, a quem cabe re ce ber ou de li be rar so bre os ati vos
da en ti da de e, in clu si ve dar qui ta ção. Não há por que dar ou tra co no ta ção à de li be ração do TCU que de cla ra al guém em dé bi to, se não a de que com essa de li be ra ção ge rou-se um ati vo para a en ti da de, a quem cabe to mar de ci sões so bre o mes mo.
19. Por tan to, con clui-se, so bre a polêmica pro vo ca da pela Uni da de Téc ni ca,
que a re gên cia so bre a ope ra ci o na li da de das so ci e da des por ações é da Lei n° 6.404/76;
as en ti da des dis sol vi das con ser vam sua or ga ni ci da de ju rí di ca,por tan to, di re i tos e obriga ções, en quan to não ex tin ta.
20. A de cla ra ção ex pli ci ta da no art. 20 da Lei nº 8.029/90 de que “a União su ce de rá a en ti da de que ve nha a ser ex tin ta ou dis sol vi da, nos seus di re i tos e obri ga ções d e corren tes de nor ma le gal, ato ad mi nis tra ti vo ou con ta to, bem as sim nas de ma is obri ga çõe s
pe cu niá ri as” tem o con dão de es ta be le cer uma ga ran tia aos in te res ses pri va dos existentes
junto àquelas ins ti tu i ções no mi na das na que le nor ma ti vo. Não há outra in ten ção, ainda
por que uma lei não deve con ter dois co man dos an ta gô ni cos, o que a ri di cu la ri za ria de
pron to. Este se ria o caso da Lei nº 8.029/90, se pre va le ces se a in ter pre ta ção dada pela
Uni da de Téc ni ca, pois que se ca rac te ri za ria an ta go nis mo en tre os seus ar ti gos 18 e20.
21. Em ver da de, o ar ti go 20 da Lei nº 8.029/90 tra ta de ga ran tia do Esta do a inte res se exis ten te na en ti da de, en quan to a Lei nº 6.404/76 tra ta de ope ra ci o na li da de,
por tan to tem ca rá ter mais ad mi nis tra ti vo. Con si de ran do que a de li be ra ção do Tri bu nal que or de na ao de ve dor a quem re co lher um de ter mi na do dé bi to tem ca rá ter ad minis tra ti vo, a re gên cia des se tipo de ma té ria é, en tão, pró pria da Lei das So ci e da des.
22. Cabe comentar sobre o sentido prá tico da proposta encaminhada pela
SECEX-AM. Considerando que a entidade, objeto do processo em análise
(CEASA-AM) per ten ce à União e a ela será car re a do o re sul ta do da li qui da ção da soci e da de em ca u sa, a me di da pro pos ta pela SECEX-AM só te ria como efe i to prá ti co
an te ci par ao Te sou ro Na ci o nal o mon tan te do dé bi to sob a pre sun ção de que o re co lhimen to do mes mo pe los res pon sá ve is ocor ra em tem po me nor ao da li qui da ção, cujo
pro ces so se ria len to ou ine fi caz, o que se ria um pré-jul ga men to im pró prio de ser consi de ra do. Se ria o caso de con si de rar, ain da, a pos si bi li da de dos res pon sá ve is não re colhe rem o dé bi to no tem po es ta be le ci do pelo Tri bu nal, só o fa zen do sob co bran ça ju dici al e, nes te caso, já es tan do a so ci e da de ex tin ta de fato não sa be ri am os con du to r es do
pro ces so de co bran ça ju di ci al a quem en ca mi nhar o re co lhi men to da dí vi da de for ma
a se afir mar que es ta ria o Te sou ro Na ci o nal sen do le sa do? Esta hi pó te se não jus ti fica
qual quer ex ces so de zelo em an te ci par me di das que ou tras ins ti tu i ções sa bem mu i to
bem como en ca mi nhar.
23. De ou tro lado, con fi gu ra da or dem do Tri bu nal para re co lhi men to ao Te souro Na ci o nal, ao in vés de à em pre sa, es tan do esta em li qui da ção, pode ocor rer que o
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seu passi vo su pe re o seu ati vo. Aí, en tão, aque le va lor que foi or de na do ser re co lhi d o
ao Te sou ro aca ba fa zen do fal ta para co brir a de fi ciên cia do ati vo, ge ran do-se, as sim,
um pre ju í zo aos in te res ses par ti cu la res exis ten tes jun to à enti da de. Mais que isso,fica
ca rac te ri za do en ri que ci men to ilí ci to do Te sou ro, pois há um re cur so que lhe foi enca mi nha do in de vi da men te. A idéia de que o Esta do vi ria, se ne ces sá rio, em so cor ro dessa em pre sa (já que por for ça do art. 20, da Lei n º 8.029/90, a União su ce de a en ti da de
nos seus di re i tos e obri ga ções), não des man cha a ca rac te ri za ção do en ri que ci men to
ilí ci to da União por quan to ha ve rá um pra zo en tre o re co lhi men to do dé bi to or de na do
pelo Tri bu nal e a even tu al co ber tu ra do Pas si vo da so ci e da de pela União em obe diência à Lei nº 8.029/90 como já re fe ri do.
24. Os ar gu men tos que apre sen tei me le vam a dis cor dar, no mé ri to, da pro posta con du zi da pela SECEX-AM.
Assim, Voto pela ado ção da de li be ra ção, cujo teor sub me to à ele va da apre ci ação des te Co le gi a do.

DECISÃO N º 334/2001 – TCU – 2ª CÂMARA 1
1. Pro ces so nº TC009.497/2001-4 (com 1 vo lu me)
2. Clas se de Assun to: (II) Pres ta ção de Con tas
3. Enti da de: Cen tra is de Abas te ci men to do Ama zo nas S/A - CEASA/AM
4. Res pon sá ve is: Hé lio de Oli ve i ra Rêgo Fi lho e João José Mon te i ro No gue i ra
5. Re la tor: Mi nis tro Val mir Cam pe lo
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Ubal do Alves Caldas
7. Uni da de: SECEX-AM
8. De ci são: A Se gun da Câ ma ra, face as ra zões ex pos tas pelo Mi nis tro-Re la tor,
DECIDE: co nhe cer da re pre sen ta ção for mu la da pela SECEX-AM re la ti va men te a in díci os de erro ma te ri al no Acór dão TCU n º 222/2001 des ta 2 ª Câ ma ra, para no mé ri to, negar-lhe pro vi men to, man ten do inal te ra do os ter mos da re fe ri da de li be ra ção con tes t ada.
9. Ata nº 42/2001 – 2ª Câ ma ra
10. Data da Ses são: 13-11-2001 – Extra or di ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Adylson Motta (na Presidência), Valmir Campelo
(Re la tor), Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min Zymler.
ADYLSON MOTTA
Presidência
VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
1

Pu bli ca do no DOU de 25-1-2001.
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FINOR - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE DEPUTADO EM EMPRESA
RECEBEDORA DE RECURSOS
Relatório de Auditoria Operacional
Mi nis tro-Re la tor Iram Sa ra i va
Gru po II - Clas se V - Ple ná rio
TC-018.225/1993-4 (c/5 vo lu mes ane xos); Pro ces so apen sa do: TC 010.012/1995-8
Na tu re za: Re la tó rio de Au di to ria Ope ra ci o nal
Inte res sa da: Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câma ra dos Deputados
EMENTA: Exa me de au diên cia de ter mi na da pela De ci são Ple ná ria nº
199/95-TCU. Apre sen ta ção de jus ti fi ca ti vas. Con si de ra ções acer ca da de fi nição le gal de aci o nis ta con tro la dor. Aco lhi men to das jus ti fi ca ti vas apre sen tadas. Enca mi nha men to de có pia da de ci são bem como do re la tó rio e voto às Mesas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, à Co mis são de Fi nan ças e
Tributação da Câmara dos Deputados e à Agência de Desenvolvimento do
Nor des te (ADENE).

RELATÓRIO
Na Sessão Ple ná ria de 17-5-95, este Tri bu nal, ao apre ci ar Re la tó rio de Au dito ria Ope ra ci o nal re a li za da no Fun do de Inves ti men tos do Nor des te – FINOR, de ter mi nou, me di an te a De ci são nº 199/95-TCU-Ple ná rio (item 8.10), a au diên cia do
Sr. Cás sio Ro dri gues da Cu nha Lima, Su pe rin ten den te da Su de ne à épo ca, para que
apre sen tas se jus ti fi ca ti vas acer ca da apro va ção e li be ra ção de re cur sos para o proje to Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S/A, cuja em pre sa con tro la do ra apre sen ta va como
só cio um de pu ta do fe de ral, des cum prin do de ter mi na ção do Tri bu nal à Su de ne adota da no TC-500.304/89-0 (Ses são Ple ná ria de 24-10-90).
2. De vi da men te ofi ci a do, o ex-Su pe rin ten den te da Su de ne apre sen tou jus ti fica ti vas, acom pa nha das de di ver sos do cu men tos (fls. 140/204), ale gan do, em sín te se,
que:
– o pro je to ques ti o na do foi apro va do sete dias após sua pos se na Su pe rin tendên cia e, por con se qüên cia, já es ta va in clu í do na pa u ta de fi ni da e apro va da pela Secre ta ria Exe cu ti va do Con se lho que, se gun do o Re gu la men to Inter no, de via ser pre para da quin ze dias an tes da re u nião;
– ten tou sus pen der a pa u ta da pri me i ra re u nião de que iria par ti ci par, não ten do
êxi to, fato no ti ci a do à épo ca como a pri me i ra der ro ta do novo Su pe rin ten den te;
– o pro je to foi apro va do pelo Con se lho De li be ra ti vo e as de ma is li be ra ções foram pre ce di das do rela tó rio de fis ca li za ção;
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– relativamente à composição aci onária da Fazen da Bar re i ro de San ta Fé, o
De pu ta do Fe de ral Osval do de Sou za Co e lho era só cio ape nas da Ser ram bi (de ti nha
65% do ca pi tal so ci al), que por sua vez era ti tu lar de ape nas 32,91% do ca pi tal da Fa zen da Bar re i ro, en quan to os de ma is aci o nis tas de ti nham 67,09%; as sim, le gal men te
não era aci o nis ta con tro la dor, pois não se en qua dra va na de fi ni ção do art. 116 da Lei
nº 6.404, de 15-12-76;
– à épo ca de sua ges tão à fren te da Su de ne ado tou uma sé rie de me di das vi sando à cor re ção e re o ri en ta ção de pro ce di men tos re la ti vos a in qué ri tos, au di to rias, au xílio à Fa zen da e Po lí cia Fe de ral e Pro cu ra do ria-Ge ral da Repú bli ca, de mons tran do o
zelo de sua ges tão; e
– edi tou a Por ta ria n º 825, de 4-11-93, ob je ti van do fi xar cri té ri os ge ra is e ob jeti vos para a se le ção dos pro je tos a se rem con tem pla dos com as li be ra ções de re cur sos
do FINOR.
3. A então 5ª SECEX , ao ana li sar as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das, re gis trou que
(fls. 205/210):
– existem ele men tos do cu men ta is que evi den ci am que, em bo ra res pon des se
ofi ci al men te pelo car go, o res pon sá vel não pra ti cou qual quer ato de ges tão no pe río do
de 12-11 a 4-12-92, sen do que to dos os atos pra ti ca dos para vi a bi li zar a in clu são em
pa u ta e apro va ção pelo Con se lho De li be ra ti vo, do pro je to Fa zen da Bar re i ro de Santa
Fé S.A., da tam do pe río do de 27-11 a 30-11-92, ex ce to a Re so lu ção nº 10.829/92, assi na da pelo ora res pon sá vel que, na sua es sên cia, ex pli ci ta uma De ci são do Con se lho
Deliberativo;
– o res pon sá vel pela ad mi nis tra ção da Au tar quia no pe río do em que ocor reu a
apro va ção do pro je to in qui na do era o Sr. Eli e zer Menezes;
– o pro je to foi apre sen ta do em 7-8-89, e, após um trâ mi te de cer ca de três anos,
teve to dos os pa re ce res fa vo rá ve is a sua apro va ção, na mes ma data, 27-11-92;
– além do Sr. Osval do Co e lho pos su ir 65% da em pre sa Ser ram bi, to das as
de ma is em pre sas que di vi dem o con tro le aci o ná rio da Fa zen da Bar re i ro de San ta
Fé com a Ser ram bi con tam com a par ti ci pa ção de pes so as que evi den ci am grau de
pa ren tes co com o De pu ta do Fe de ral.
– “...em bo ra o De pu ta do Fe de ral Osval do de Sou za Co e lho te nha re nun ci a do
aos cargos de Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção e de Di re tor-Pre si den te da
So ci e da de Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A (fls. 151), este man te ve a sua par ti ci pação aci o ná ria no pro je to cor res pon den te a 21,39%, a ma i or cota de ações da so ci e dade. Entre tan to, a tão-só re nún cia à di re ção da so ci e da de não obe de ce in te gral men te ao
de ter mi na do pela Car ta Mag na de 1988, que, como es cla re ce José Cre tel la Jr., obri ga
os par la men ta res a rompe rem em de fi ni ti vo, a par tir da pos se, todo e qual quer vín cu l o
com a em pre sa, isto é, res pec ti v a men te, ali e ná-la ou pas sar adi an te as ações ao por tador de que são de ten to res (pro pri e tá ri os), ou se exo ne rem ou se de mi ti rem da di re toria
(diretores), ou, por fim, do cargo re mu ne ra do exer ci do (em pre ga do) para que não sub sis ta a pena de per da do man da to, e não fi que ca rac te ri za da a ado ção de sub ter fú gio.”; e
– “ ...à épo ca da apro va ção da car ta con sul ta (fase que pre ce de a apre sen ta ção do
pro je to para aná li se) re fe ren te ao pro je to Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A., de veria ter
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sido evi den ci a da pela Su de ne a con di ção de par la men tar do Sr. Osval do Co e lho de Souza, já de pu ta do fe de ral na que la oca sião, ja ne i ro de 1989, pois nes sa fase são ana li sa dos
os do cu men tos que iden ti fi cam os aci o nis tas de pro je to a ser bene fi ci a do. No en tanto,
em 1991, mes mo com so li ci ta ção de re cur sos do FINOR para be ne fi ci ar pro je to de seu
in te res se, foi ele i to Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção e Di re tor-Pre si den t e da
Sociedade, vin do a re nun ci ar a es ses car gos so men te em 12-11-1992, épo ca pró xi ma à
apro va ção do pro je to.”.
4. Em con clu são, su gere o aco lhi men to das jus ti fi ca ti vas do Sr. Cás sio Cunha Lima; au diên cia pré via do Sr. Eli e zer Me ne zes acer ca dos fa tos em aná li se;
de ter mi na ção à Su de ne para que can ce le o in cen ti vo ao pro je to Fa zen da Bar re i ro
de San ta Fé S.A., com a con se qüen te de vo lu ção dos re cur sos li be ra dos até a data
do can ce la men to, cor ri gi do mo ne ta ri a men te, por ter sido con ce di do, no seu en tendi men to, com in fra ção ao dis pos to no art. 54, in ci so II, alí nea “a” da CF/88 e De cisões des te Tri bu nal; e co nhe ci men to dos pre sen tes au tos à Câ ma ra dos De pu ta dos
para a ado ção das pro vi dên ci as consti tu ci o na is e le ga is apli cá ve is ao De pu ta do
Fe de ral Osval do de Sou za Co e lho (fls. 209/210).
5. Fo ram, en tão, ane xa dos no vos do cu men tos aos au tos, ema na dos da Su de ne,
dan do no tí cia acer ca das pro vi dên ci as ado ta das em fun ção das de ter mi na ções efe tu adas por esta Cor te, en se jan do, por par te do Re la tor à épo ca (Mi nis tro Fer nan do Gonçal ves), a re mes sa do pro ces so à 5 ª SECEX para novo pro nun ci a men to (fl. 232). Nesse ín te rim, deu en tra da nes te Tri bu nal, ex pe di en te do De pu ta do Fe de ral Osval do de
Sou za Co e lho, no qual so li ci tou que fos se re co nhe ci do seu di re i to de de fe sa e seu chama men to aos au tos, ane xan do Me mo ri al de De fe sa (fls. 242/251).
6. Sus ten ta o par la men tar que:
– ape sar de a Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A. ser uma em pre sa mul ti-fa mili ar, não sig ni fi ca que to dos os fi lhos, ir mãos, so bri nhos, con ju gues, etc. que par ti c ipavam das empresas detentoras das ações da alu di da em pre sa se jam me ros “tes tas-de-fer ro” do re que ren te; que “as ações es ta vam dis tri bu í das en tre três fa mí li as
dis tin tas: a do re que ren te, a do Dr. Au gus to de Sou za Co e lho (Elo Par ti ci pa ções) –
ir mão do re que ren te e a dos ir mãos So a res Co e lho (Rio Ma de i ra), so bri nhos do re que ren te, sen do três pó los de in te res se dis tin tos e (por que não di zer?), às ve zes antagônicos”;
– mes mo que de ti ves se a to ta li da de das quo tas da em pre sa Ser ram bi ja ma is pode ria ser con si de ra do como pro pri e tá rio ou con tro la dor da Fa zen da Bar re i ro de Santa
Fé, pois só era de ten tor de 32,91% des sa em pre sa, os de ma is 67,08% não es ta vam à
sua dis po si ção e per ten ci am a ou tros, de in te res ses com ple ta men te dis tin tos;
– o fato de ser aci o nis ta de uma em pre sa de que par ti ci pam tam bém pa ren tes
seus não sig ni fi ca, em tese ou no caso con cre to, que es ses es te jam em pres tan do seus
no mes ao em pre en di men to;
– na em pre sa Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A. não há a fi gu ra do pro pri e tá rio
ou con tro la dor a que se re fe re o art. 54, II,a, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sen do que a fi120
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gu ra do pro pri e tá rio so men te se apli ca ria no caso de fir ma in di vi du al, o que não é o
caso, já que se tra ta de So ci e da de Anô ni ma;
– o ter mo con tro la dor tam bém não se apli ca, uma vez que ne nhum dos aci o nista se en qua dra no con ce i to que lhe atri bui o art. 116 nº 6.404/76, se gun do o qual en tende-se por aci o nis ta con tro la dor a pes soa, na tu ral ou ju rí di ca, ou o gru po de pes so as
vinculadas por acor do de voto, ou sob con tro le co mum que seja ti tu lar de di re i tos de
só cio que lhe as se gu rem, de modo per ma nen te, a ma i o ria dos vo tos nas de li be ra ções
da as sem bléia-ge ral e o po der de ele ger a ma i o ria dos ad mi nis tra do res da com pa nhia,
e use efe ti va men te seu po der para di ri gir as ati vi da des so ci a is e ori en tar o fun cionamen to dos ór gãos da com pa nhia;
– pela com po si ção aci o ná ria da em pre sa Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé, “nenhum dos aci o nis tas é ti tu lar de di re i tos de só cio que lhe as se gu rem, de modo per ma nen te, a ma i o ria dos vo tos, isto é, ne nhum dos aci o nis tas pos sui me ta de mais uma das
ações com di re i to a voto”;
– a equi pe de au di to ria te ria que pro var que ha via esse acor do de aci o nis ta para
afir mar que o re que ren te de ti nha o con tro le aci o ná rio da em pre sa in qui na da;
– o re que ren te re nun ci ou aos car gos de Pre si den te do Con se lho de Admi nis tração e de Di re tor-Pre si den te, an tes da apro va ção do pro je to pela Su de ne, como é do conhe ci men to da equi pe téc ni ca des te Tri bu nal;
– “Ser De pu ta do Fe de ral ou Se na dor não im pli ca na re nún cia pa tri mo ni al, no
voto de po bre za – ‘pas sar adi an te as ações ao por ta dor’, como quer o co men ta ris ta, é
dissipar o pa tri mô nio. Um sa cri fí cio des ses não pode ser exi gi do do ti tu lar de um
man da to tem po rá rio.”;
– a em pre sa so li ci tou as van ta gens do FINOR quan do era De pu ta do e Di re tor, o
que não tem re le vân cia pois a Cons ti tu i ção não pro í be a car ta-con sul ta ou a apre sen tação de pro je to, mas a ma nu ten ção de con tra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co;
– como é de co nhe ci men to ge ral, a ma i o ria dos pro je tos apre sen ta dos à Su dene ou são re je i ta dos nas es fe ras téc ni cas ou de mo ram anos para se rem apro va dos,
não ten do sen ti do o re que ren te re nun ci ar à Di re to ria da em pre sa e ‘pas sar adi an te’
suas ações em 1989, para so men te em 1992, mais de três anos de po is, ver o pro je to
apro va do; e
– con clui afir man do que está sen do in jus ta men te acu sa do de ha ver pra ti ca do
atos ilí ci tos e re quer a “ex pres sa de cre ta ção da im pro ce dên cia das acu sa ções” que lhe
são feitas.
7. O ser vi dor do Tri bu nal, ao ana li sar as ale ga ções (fls. 252/260), re gis tra que a
par ti ci pa ção do De pu ta do Osval do Co e lho na Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A. é de
21,392% do seu ca pi tal, sen do su fi ci en te para alçá-lo à con di ção de ma i or aci o nis ta,
pes soa fí si ca, do em pre en di men to. Re la ti va men te ao dis pos to no art. 116 da Lei nº
6.404/76, dis cor da das afir ma ções do re que ren te, ten do em vis ta que: “a ) a ação é a
me nor par ce la em que se di vi de o ca pi tal so ci al de uma em pre sa, tor nan do seu pos su idor pro pri e tá rio de per cen ta gem equi va len te no ca pi tal so ci al; b) o ca pi tal in te gra o
Pa tri mô nio Lí qui do da em pre sa, ou seja, o va lor con tá bil per ten cen te aos aci o nis tas
ou só ci os; c)de acor do com a te o ria per so na lís ti ca da con ta bi li da de, o pa tri mô nio líR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out. dez. 2001
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qui do re pre sen ta ria uma dí vi da da em pre sa para com seus aci o nis tas; d) a em pre sa Ser ram bi Ne gó ci os e Par ti ci pa ções Ltda., da qual o De pu ta do de tém 65% das quo tas, possui, por sua vez, 33,910% das ações da Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S/A, o que a tor na
de ten to ra ou pro pri e tá ria de par ce la do Ca pi tal So ci al des ta So ci e da de; e) em fun ção da
vinculação co men ta da no item ‘d’ an te ri or a Ser ram bi pos sui (...) po der sig ni fi ca t ivo
fren te aos de ma is aci o nis tas da Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S/A, po den do par ti ci p ar
ati va men te de sua ges tão e na for mu la ção das di re tri zes do ne gó cio;f) a San ta Fé S/A é,
tecnicamente, coligada da Ser ram bi Ltda.; g) todo e qualquer acrés ci mo fi nan ce i ro
ocor ri do na San ta Fé S/A (lu cros ope ra ci o na is, em prés ti mos to ma dos ou par ti ci pa ção
de re cur sos do FINOR) tra rá, pe los mé to dos da equi va lên cia pa tri mo ni al, idên ti co refle xo no pa tri mô nio da Ser ram bi Ltda.; h) o va lor das co tas da em pre sa Ser ram bi Ltda.
deve in clu ir, de for ma cor re ta e jus ta, sua par ti ci pa ção em em pre sas co li ga das, ob j e tivandodimensionar seu real pa tri mô nio; i) há que se des ta car, fi nal men te, que a Fa zen da
Bar re i ro de San ta Fé S/A ob te ve, ape nas em 1993, re cur sos do FINOR no mon tan te de
US$231.419,85, con for me do cu men tos ana li sa dos pela Equi pe de Au di to ria res pon sável pela exe cu ção da Au di to ria Ope ra ci o nal no Fun do.”
8. Diz que:
– o ar gu men to re la ti vo à ine xis tên cia da fi gu ra de con tro la dor ou pro pri e tá rio,
não pro ce de, ten do em vis ta que a Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S/A pos sui, na fi gu ra
da em pre sa Ser ram bi Ne gó ci os e Par ti ci pa ções Ltda. e, em par ti cu lar, na fi gu ra do
par la men tar, um aci o nis ta com for ça su fi ci en te para di ri gir as ati vi da des sociai s e ori en tar o fun ci o na men to dos ór gãos da com pa nhia con for me pre vê a alí neab do art. 116
da Lei nº 6.404/76, ten do o re que ren te ocu pa do, em pas sa do re cen te os car gos de Presi den te do Con se lho de Admi nis tra ção e de Di re tor-Pre si den te da Fazen da Bar re i ro
de San ta Fé;
– as atri bu i ções do Con se lho de Admi nis tra ção e de Di re tor (arts. 138, 142 e
143 da Lei das S.A), de mons tram que es tes car gos não são de co ra ti vos, mas de di re ção su pe ri or da so ci e da de anô ni ma, atre la dos ao pro ces so de ci só rio e ori en ta a polí tica ge ral dos ne gó ci os e sua exe cu ção diá ria, logo, são con fe ri dos a quem de tém po der
den tro da com pa nhia;
– re la ti va men te à ale ga ção de “voto de po bre za” que se está exi gin do dos se nhores parlamentares, es cla re ce que o de pu ta do é um dos sig na tá ri os que es ta be le ceu no
art. 54 da Constituiçãolimitações aos par la men ta res no sen ti do de que não po de ri am
ser, desde a pos se, pro pri e tá ri os, con tro la do res ou di re to res de em pre sa que goza d e fa vor de cor ren te de con tra to com a pes soa Ju rí di ca de di re i to pú bli co, ou nela exer çafunção co mis si o na da, ci tan do De ci sões des te Tri bu nal, des ta can do ex cer tos do Voto pro feri do no TC-11.280/94-8 que tra ta da ques tão; e
9. Em con clu são, pro põe o en ca mi nha men to des tes au tos à Câ ma ra dos De puta dos e ao Con gres so Na ci o nal, re la ci o nan do o Sr. De pu ta do Osval do de Sou za Co elho como sócio aci onista de empresa beneficiária de recursos incentivados do
FINOR, em des cum pri men to à alí nea a, in ci so II, do art. 54 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para ado ção das san ções ca bí ve is.
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10. A Sra. Di re to ra e o Sr. Se cre tá rio es cla re ce ram que o pre sen te pro ces so ficou aguar dan do jul ga men to do Tri bu nal em pro ces so co ne xo (TC-011.280/94-8, re lati vo a Pe di do de Re e xa me da De ci são nº 558/93-TCU-Ple ná rio), ten do em vis ta que
esse re sul ta do in flu en ci a ria de for ma de ci si va o des fe cho dos pre sen tes au tos e, c om a
man ten ça do en ten di men to en tão pro fe ri do, acom pa nham as pro pos tas al vi tra das pelo
Sr. Ana lis ta, e re me tem o pro ces so ao Mi nis té rio Pú bli co, em cum pri men to ao Des pacho do Sr. Mi nis tro Re la tor à épo ca (fls. 261/62).
11. O Mi nis té rio Pú bli co ma ni fes tou-se de acor do com a pro pos ta da Uni da de
Téc ni ca, opi nan do, po rém, no sen ti do de que as pro vi dên ci as su ge ri das fos sem ado tadas após aten di da a pro pos ta do su bi tem 6.b da fl. 209, con cer nen te à au diên cia do Sr.
Eli e zer Me ne zes.
12. Rea li za da a re fe ri da au diên cia prévia, o Sr. Eliezer Mene zes apre sen tou
suas jus ti fi ca ti vas, ale gan do, em sín te se, que:
– o pro je to da Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S/A foi en ca mi nha do para aná li se
pelo cor po téc ni co da Su de ne em 7-8-89, ten do com ple ta do sua aná li se, obe de ci da a
or dem cro no ló gi ca e aten di das to das as exi gên ci as téc ni cas e le ga is em no vem bro de
1992, mais de três anos de seu en ca mi nha men to;
– o De pu ta do Fe de ral Osval do Co e lho, na oca sião da re mes sa do pa re cer e da
apro va ção do pro je to, par ti ci pa va exclu si va men te da Ser ram bi Ne gó ci os e Par ti cipações Ltda., sem participação nas empresas Rio Made i ra Ne gó ci os e Participações
Ltda. e Elo Par ti ci pa ções e Admi nis tra ção de Bens e Ser vi ços, o que sig ni fi ca que o
par la men tar pos su ía, in di re ta men te, ape nas, 21,39% do ca pi tal da em pre sa re que rente
dos be ne fí ci os do FINOR;
– o fato de o De pu ta do Osval do Co e lho ser ma jo ri tá rio na Ser ram bi Ne gó ci os
e Par ti ci pa ções Ltda., que por sua vez de ti nha 32,91% do ca pi tal so ci al da Fa zen da
Bar re i ro de San ta Fé S.A, não o ca rac te ri za, nem à em pre sa aci o nis ta, como con trola dor da re fe ri da be ne fi ciá ria, em vir tu de de ne nhum de les se en qua drar no con ce i t o
de aci o nis ta con tro la dor, es ta be le ci do no art. 116 da Lei nº 6.404/76;
– o De pu ta do, na oca sião do en ca mi nha men to do Pa re cer (27-11-92) e da aprova ção do pro je to (11-12-92), não par ti ci pa va nem do Con se lho de Admi nis tra ção nem
da Di re to ria Exe cu ti va, não se en qua dran do na ve da ção dis pos ta no art. 54, II, a, da
Cons ti tu i ção Fe de ral (fls. 277/80).
13. Ao ana li sar as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das, o Ana lis ta as se ve ra que o cer ne
da ques tão re fe re-se à par ti ci pa ção efe ti va do De pu ta do Fe de ral Osval do Co e lho na
con du ção dos ne gó ci os da empre sa in cen ti va da. De iní cio, res sal ta a par ti ci pa ção aci o ná ria do De pu ta do, des ta can do sua ex pres si vi da de e sua con di ção de ma i or aci o nis ta, pes soa fí si ca, do em pre en di men to. Des ta ca, tam bém, ou tro fato que en ten de impor tan te con cer nen te à par ti ci pa ção de pa ren tes da que le De pu ta do nas de ma is em pr esas que controlam o ca pi tal da em pre sa in cen ti va da. Assim, afir ma que dis so ci ar a
“em pre sa in cen ti va da Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S/A da fi gu ra, do po der eco nô mico e po lí ti co e das ori en ta ções (mes mo que in di re tas) do De pu ta do Osval do de Sou za
Co e lho não se co a du na com a im pe ri o sa ma nu ten ção do bom senso”, mo ti vo pelo
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qual se ma ni fes ta no sen ti do da re je i ção das jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pelo Sr. Eli ezer Me ne zes (fls. 281/83).
14. Em nova ins tru ção, pro põe: o aco lhi men to das jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
pelo Sr. Cás sio Ro dri gues da Cu nha Lima; a re je i ção das jus ti fi ca ti vas do Sr. Eli e zer
Me ne zes e a apli ca ção da mul ta pre vis ta no § 1º do art. 58 da Lei nº 8.443/92; re mes sa
de có pia do re la tó rio, do voto e da de ci são que vier a ser ado ta da à Câ ma ra dos De puta dos e ao Con gres so Na ci o nal para ado ção das pro vi dên ci as ca bí ve is; e de ter mi na ção à Su de ne para que can ce le o pro je to Fa zen da Bar re i ra de San ta Fé, com a con se qüen te de vo lu ção dos re cur sos li be ra dos até a data do can ce la men to, cor ri gi dos monetariamente. A Srª. Di re to ra e o Sr. Se cre tá rio ma ni fes ta ram-se de acor do com as
pro po si ções efe tu a das (fls. 288/89).
15. Em nova ma ni fes ta ção, o Mi nis té rio Pú bli co, ma ni fes tou-se de acor do com
a pro pos ta da ins tru ção (fls. 291).
16. Re me ti dos os au tos ao Sr. Mi nis tro Adylson Mot ta, sua Exce lên cia de clarou-se sus pe i to para re la tar o pro ces so e o re me teu a novo sor te io, por meio do qual foi
de sig na do re la tor da ma té ria o. Sr. Mi nis tro Adhe mar Pa la di ni Ghi si.
17. O Sr. Ministro José Antô nio B. de Ma ce do, ao atu ar nos au tos com fun damen to no art. 18 da Re so lu ção/TCU nº 64/96, de ter mi nou a re a li za ção de ins pe ção in
loco no pro je to da em pre sa Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A para que fos se ve ri fi ca d o:
se já ha via sido ple na men te im plan ta do o alu di do pro je to ou, em caso ne ga ti vo, em que
fase de im plan ta ção se en con tra va; se a re fe ri da em pre sa vi nha re co lhen do pon tu almente os en car gos fi nan ce i ros de vi dos; e se os re cur sos do FINOR alo ca dos à em pre sa foram ou es ta vam sen do apli ca dos em es tri ta con so nân cia com os ob je ti vos do pro je to.
18. Re a li za da ini ci al men te di li gên cia e, posteriormente, ins pe ção no pro je to,
os téc ni cos des te Tri bu nal apu ra ram que:
– já foram li be ra dos to dos os re cur sos do FINOR apro va dos pela Re so lu ção nº
10.829/92 (US$2,295,339.62 – fl. 395);
– a última fis ca li za ção efe tu a da pela Su de ne em de zem bro de 2000 informa
que a em pre sa apli cou re gu lar men te os re cur sos do FINOR;
– a em pre sa efe tu ou o res ga te de de bên tu res no va lor acu mu la do de R$28.542,37;
– des de o iní cio do ano de 2000 os pro pri e tá ri os de em pre en di men tos fi nan ci ados com re cur sos do FINOR vêm pres si o nan do o Go ver no Fe de ral para fa zer com
que a par ce la de de bên tu res in con ver sí ve is em ações seja trans for ma da em con ver síve is, a fim de que não haja ne ces si da de de res ga te (pa ga men to) des sas de bên tu res, haven do uma inadimplência generalizada;
– com a “su per ve niên cia da Me di da Pro vi só ria nº 2.058, de 23 de Agos to de
2000 (atu al men te Me di da Pro vi só ria nº 2.128-7, de 23 de fe ve re i ro de 2001), vá ri as dispo si ções le ga is per ti nen tes aos fi nan ci a men tos do FINOR fo ram al te ra das. Con so ante o
art. 6º, in ci so I da ci ta da Me di da Pro vi só ria to das as de bên tu res emi ti das pas sa ram a ser
con ver sí ve is em ações, fa zen do com que não mais haja ne ces si da de de pa ga men to, se o
to ma dor dos re cur sos do FINOR op tar pela con ver são em ações. Re la ti va men te às de 124
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bên tu res já ven ci das, de acor do com o art. 6 º, §2º, da M.P., as em pre sas po de rão qui tar o
sal do de ve dor ou re ne go ciá-lo”;
– a em pre sa ple i te ou, em 22-9-2000, ma i or pra zo de ca rên cia e alon ga men to
no pra zo de amor ti za ção das de bên tu res ven ci das, e a trans for ma ção das de bên tu res
in con ver sí ve is não ven ci das em de bên tu res con ver sí ve is em ações, sen do que a Su dene ain da não ha via se pro nun ci a do so bre o ple i to;
– hoje o em pre en di men to con tem pla 170 hec ta res de man ga ir ri ga da por sis tema de mi cro as per são, pre ven do ain da a im ple men ta ção de mais hec ta res da mes ma
cul tu ra, que se efe tu a rá com re cur sos pró pri os; e
– não fo ram ve ri fi ca dos in dí ci os de des vio de re cur sos ou locupletamento, e
não hou ve re gis tro nos di ver sos re la tó ri os de fis ca li za ção da Su de ne de apli ca çãofora
do es co po do pro je to ori gi nal.
19. Relativamente ao ato praticado pelo Sr. Eli e zer Me ne zes por oca sião da
apro va ção do pro je to em exa me, con sig nou a equi pe que:
a) “as instâncias téc nicas da Sudene, dias antes da aprovação do projeto
(11-12-1992), aler ta ram aos su pe ri o res hi e rár qui cos da au sên cia de vis to ria in loco na
pro pri e da de, para aná li se do solo e cli ma, bem como dos ou tros da dos mí ni mos para
emi tir um pa re cer. Aler ta ram ain da para a exis tên cia de “im pe di men to par la men tar”,
que se ria um óbi ce cons ti tu ci o nal para apro va ção do pro je to. No en tan to, inobs tan te
tais considerações do se tor téc ni co, o res pon sá vel apro vou o pro je to” (item 47);
b) “logo após a apro va ção do pro je to, a ti tu la ri da de das ações da em pre sa sofreu uma al te ra ção brus ca. Ini ci al men te a em pre sa per ten cia a qua tro so ci e da des co mer ci a is que, por sua vez, per ten ci am a cada um dos ir mãos da fa mí lia Co e lho. Se gun do in for ma do pelo Ge ren te da Bar re i ro de San ta Fé, pos te ri or men te hou ve uma cisão do gru po em pre sa ri al e cada ir mão pas sou a de ter in di vi du al men te cada em pre endi men to” (item 48);
c) a Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S. A. cou be exa ta men te ao De pu ta do Osval do Co e lho, es po sa e fi lhos (item 49);
d) “Con si de ran do que nes ta úl ti ma al te ra ção so ci e tá ria hou ve a do a ção, re a liza da pelo De pu ta do Osval do Co e lho, de 3.562.098 co tas a seus fi lhos Gu i lher me Coe lho e Pa trí cia Co e lho, ve ri fi ca-se que an te ri or men te o mes mo de ti nha 65% da quanti da de de co tas e os de ma is fa mi li a res 5% cada. Como se vê, a Fa zen da Bar re i ro de
San ta Fé tra ta-se, na re a li da de, de uma em pre sa fa mi li ar, cu jas ações per ten cem di re ta
ou in di re ta men te ao par la men tar, es po sa e fi lhos” (item 51).
20. Por fim, a SECEX/PE, con si de ran do que a 5ª SECEX e o MP/TCU já se
posicionaram duas vezes acerca do mé ri to des te pro ces so, ma ni fes ta-se de acor do
com as pro pos tas já al vi tra das e pro põe, con clu si va men te, nos se guin tes ter mos:
“a) re je i tar as ra zões de jus ti fi ca ti va adu zi das pelo Sr. Eli e zer Me ne zes, ex-Su perintendente da Sudene, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II da Lei nº
8.443/92, ten do em vis ta a ile gal apro va ção do pro je to da Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé
S.A., des cum prin do o art. 54, in ci so II, alí neaa da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 e de ci são
do TCU pro la ta da no TC nº 500.304/1989-0, Ata nº 54/90, em ses são de 24-10-90;
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b) en ca mi nhar có pia do re la tó rio e voto e da de ci são que vierem a ser pro fe ridos no pro ces so às Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do, ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal e à CPI do FINOR;
c) de ter mi nar à Su de ne o ime di a to can ce la men to do pro je to Fa zen da Bar re i ro
de San ta Fé S.A., bem como pro vi den ci ar a con se qüen te de vo lu ção dos re cur sos li bera dos, por me i os ju di ci a is, se ne ces sá ri os, sob pena de res pon sa bi li da de so li dária, ten do em vis ta o des cum pri men to do art. 54, in ci so II, alí neaa da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988;”
21. Me di an te Des pa cho de fls. 412, o Sr. Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar, su ces sor
do Sr. Mi nis tro Adhe mar Ghi si, de sis tiu da re la to ria dos au tos, nos ter mos do art. 135
do Có di go de Pro ces so Ci vil e do art. 103 da Sú mu la de Ju ris pru dên cia do Tri bu nal de
Con tas da União. Ten do sido sor te a do o Sr. Mi nis tro Mar cos Vi ní ci os Vi la ça como
novo Re la tor (fls. 414), tam bém Sua Exce lên cia se de cla rou im pe di do (fls. 415). Coube-me, en tão, a re la to ria do pro ces so por sor te io re a li za do em 28-8-2001 (fls. 417).
Há pe di do de sus ten ta ção oral (fls. 410).
É o Re la tó rio.

VOTO
Discute-se nes te pro ces so ques tão prin ci pal re la ti va à con ces são de in cen ti vos
fis ca is do Fun do de Inves ti men tos do Nor des te – FINOR a em pre sa da qual par ti ci pava in di re ta men te como aci o nis ta um de pu ta do fe de ral, o que, se gun do a ins tru ção, es ta ria em de sa cor do com o dis pos to no art. 54, in ci so II, alí nea a, da Cons ti tu i ção Federal e com decisão do Tri bu nal de Con tas da União ado ta da na Ses são Ple ná ria de
24-10-1990 no TC nº 500.304/1989-0, pois, no en ten der da mes ma ins tru ção, es ta ria
ca rac te ri za da, na pes soa do par la men tar, a fi gu ra do aci o nis ta con tro la dor da em p resa
be ne fi ci a da com os in cen ti vos fis ca is.
2. Por meio da alu di da de ci são, o Tri bu nal de ter mi nou a ob ser vân cia es tri ta do
dis pos to na alí nea a, do in ci so II, do art. 54 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que veda a conces são de in cen ti vos fis ca is do Fi nor a pro je tos de em pre sas de pro pri e da de de De pu ta dos ou Se na do res, ou de que es ses se jam con tro la do res ou di re to res, ten do em vis ta
a na tu re za con tra tu al do vín cu lo” (item a.3 do Ane xo II da Ata n º 54, de 24-10-1990).
3. A ins tru ção, ao exa mi nar a de fe sa do par la men tar que com pa re ceu aos autos como par te di re ta men te in te res sa da, en ten de que os ar gu men tos apre sen ta dos
não des ca rac te ri zam a ir re gu la ri da de apon ta da, ten do em vis ta que a sua par ti ci pa ção aci o ná ria na em pre sa é “su fi ci en te para alçá-lo à con di ção de ma i or aci o nis ta,
pes soa fí si ca” e “dá-lhe po der sig ni fi ca ti vo fren te aos de ma is aci o nis tas e for ça s u fici en te para diri gir as ati vi da des so ci a is e ori en tar os ór gãos da com pa nhia con forme
pre vê a alí nea b do art. 116 da lei nº 6.404/76”.
4. Ve ri fi ca-se que o Sr. De pu ta do Osval do de Sou za Co e lho re nun ci ou aos cargos de Di re tor-Pre si den te e de Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção da Fa zen da
Bar re i ro de San ta Fé S.A. an tes da apro va ção do pro je to pela Su de ne.
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5. Ten do em vis ta a aná li se pro ce di da pela ins tru ção, é ne ces sá rio que se ve ri fique a real po si ção do par la men tar em re la ção à sua par ti ci pa ção in di re ta na Fa zen da
Bar re i ro de San ta Fé S.A., para efe i to do dis pos to no art. 116 da Lei nº 6.404/76.
6. Como se ve ri fi ca do pro ces so, à épo ca da apre sen ta ção da car ta-con sul ta e
da apro va ção do pro je to pela Su de ne, a Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A. ti nha o seu
ca pi tal dis tri bu í do de acor do com a se guin te com po si ção aci o ná ria:
a) Rio Ma de i ra Ne gó ci os e Par ti ci pa ções Ltda. 29,11%
b) Elo – Par ti ci pa ções e Ad. de Bens e Ser vi ços Ltda. 19,99%
c) Ser ram bi – Ne gó ci os e Par ti ci pa ções Ltda. 32,91%
d) AD – Part. Admin. e Par ti ci pa ções Ltda. 18,99%
7. A par ti ci pa ção aci o ná ria do Sr. De pu ta do Osval do Co e lho era de 65% do capi tal da Ser ram bi Ne gó ci os e Par ti ci pa ções Ltda. Assim, ele pos su ía in di re ta men te
21,39% das ações da Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A.
8. Com efe i to, as sim dis põe a Lei nº 6.404/76:
Art. 116. Enten de-se por aci o nis ta con tro la dor a pes soa, na tu ral ou ju rí di ca,
ou o gru po de pes so as vin cu la das por acor do de voto, ou sob con tro le co mum, que:
a) é ti tu lar de di re i tos de só cio que lhe as se gu rem, de modo per ma nen te, a
ma i o ria dos vo tos nas de li be ra ções da as sem bléia-ge ral e o po der de ele ger a ma i oria dos ad mi nis tra do res da com pa nhia; e
b) usa efe ti va men te seu po der para di ri gir as ati vi da des so ci a is e ori en tar o
funcionamento dos ór gãos da com pa nhia.
Pa rá gra fo úni co. O aci o nis ta con tro la dor deve usar o po der com o fim de
fa zer a com pa nhia re a li zar o seu ob je to e cum prir sua fun ção so ci al, e tem de veres e res pon sa bi li da des para com os de ma is aci o nis tas da em pre sa, os que nela
tra ba lham e para com a co mu ni da de em que atua, cujos di reitos e interesses
deve le al men te res pe i tar e aten der.”
9. De cor re do dis po si ti vo le gal que o le gis la dor não foi cla ro quan to à con ce itu a ção da fi gu ra do aci o nis ta con tro la dor. É pos sí vel, no en tan to, per ce ber do próprio
tex to le gal que é ne ces sá rio, para o exer cí cio do con tro le aci o ná rio, que o ti tu lar das
ações (pes soa na tu ral ou ju rí di ca) de te nha di re i tos que lhe as se gu rem, de modo perma nen te, a ma i o ria dos vo tos nas de li be ra ções da as sem bléia-ge ral. Isto pode ocor rer
de dois mo dos dis tin tos.
10. Em pri me i ro lu gar, me di an te a pos se da ma i o ria ab so lu ta das ações da compa nhia com di re i to a voto, ou seja, 50% mais uma des sas ações. O aci o nis ta nes tas
condições, detentor da ma i o ria aci o ná ria, tem a titularidade dos vo tos ne ces sá rios
para ga ran tir o efe ti vo con tro le da com pa nhia, tais como o po der de al te rar o es ta tu t o,
ele ger a ma i o ria dos ad mi nis tra do res e, as sim, de ci dir so bre a con du ção dos ne gó cios
da so ci e da de.
11. Em se gun do lu gar, nos ca sos de aci o nis tas mi no ri tá ri os, que, para ob te rem
o con tro le nas de li be ra ções da so ci e da de, ne ces si tam de so cor rer-se dos acor dos de
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out. dez. 2001

127

vo tos, mo da li da de de acor do de aci o nis tas dis ci pli na da no art. 118 da Lei nº 6.404/76.
Esses ins tru men tos des ti nam-se a ga ran tir o exer cí cio do di re i to de voto nas de ci sões
das as sem bléi as para a ob ten ção ou a ma nu ten ção do con tro le da em pre sa.
12. Se gun do Mo des to Car va lho sa (in Co men tá ri os à lei das So ci e da des Anôni mas, Sa ra i va, S. Pa u lo, Vol. 2, p. 431), é in dis pen sá vel “que haja o po der de ele ger a
ma i o ria dos ad mi nis tra do res para que se ca rac te ri ze o con tro le in ter no da com pa nhia.
E é su fi ci en te que, por ou tro lado, haja pre va lên cia da von ta de de um gru po, nas de ma is
de li be ra ções so ci e tá ri as, para que tam bém a carac te ri za ção se es ta be le ça”. Além disso,
para o mes mo au tor, um ter ce i ro que si to, em bo ra com ple men tar dos dois ou tros, se apresen ta como fun da men tal para a iden ti fi ca ção do con tro le: é a “efe ti vi da de na con du ção
dos negó ci os so ci a is e, con se qüen te men te, no fun ci o na men to dos ór gãos da com pa nhia”
(Op. cit., p. 431), con for me de ter mi na a alí nea b do art. 116 da Lei nº 6.404/76.
13. A lei exi ge ain da, para a ca rac te ri za ção do aci o nis ta con tro la dor, que ele
seja ti tu lar de di re i tos so ci e tá ri os que lhe as se gu rem de modo per ma nen te a ma i oria
dos vo tos nas de li be ra ções da as sem bléia e o po der de ele ger a ma i o ria dos ad mi nistra do res da so ci e da de. É tam bém con di ção ne ces sá ria para o pre en chi men to dos re qui si tos de con tro la dor, que o aci o nis ta use efe ti va men te o seu po der para di ri gir as
ati vi da des so ci a is e ori en tar o fun ci o na men to dos órgãos da com pa nhia, con for me es ta tu í do na alí nea b do art. 116 da lei.
14. Ao dis cor rer so bre o exer cí cio do con tro le das so ci e da des anônimas nos
ter mos do art. 116 da Lei das So ci e da des por Ações, não po de ría mos de i xar de nos socor rer das cla ras li ções de dois re no ma dos dou tri na do res pá tri os, Geral do de Ca mar g o
Vi di gal e Ives Gan dra da Sil va Mar tins, se gun do os qua is:
“O po der de con tro le deve ser per ma nen te para ca rac te ri zar a fi gu ra do aci onis ta con tro la dor. Hi pó te ses nas qua is, seja por de le ga ção da que le que efe ti va men t e
de te nha o con tro le per ma nen te, seja por acor do de aci o nis tas, al guém de te nha o contro le de for ma es po rá di ca não es tão abran gi das no con ce i to le gal de aci o nis ta contro la dor e, as sim, não se su je i tam às mes mas res pon sa bi li da des a ele im pos tas.
Por ou tro lado, não bas ta a ti tu la ri da de do po der de con tro le: é neces sá rio o
seu exer cí cio. A uti li za ção efe ti va do po der para di ri gir as ati vi da des so ci a is e o ri entar o fun ci o na men to dos ór gãos da com pa nhia é fun da men tal para o en qua dra men to
na si tu a ção de aci o nis ta con tro la dor” (Co men tá ri os à Lei das So ci e da des por Ações,
Ed. Foren se Uni ver si tá ria, 1999, Rio de Ja ne i ro, p. 350).
15. Na mes ma li nha é o en ten di men to de Egber to La cer da Te i xe i ra e José Alexan dre Ta va res Gu er re i ro, os qua is, ao co men ta rem o re qui si to de per ma nên cia do po der de li be ra ti vo do con tro le para o per fe i to cum pri men to do dis po si ti vo le gal citado,
afir mam: “aci o nis ta con tro la dor não é, para os efe i tos em ques tão, o de ten tor de supre ma cia for tu i ta e arit mé ti ca de vo tos, mas quem con ta per ma nen te men te com os pode res ine ren tes à ma i o ria e quem efe ti va men te faz uso des ses po de res so bre a or ga niza ção e a ope ra ção so ci al.” (Das So ci e da des Anô ni mas no Di re i to Bra si le i ro, S. Paulo,
Bushatsky, 1979, p.295).
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16. Con for me se pode ve ri fi car do re la tó rio que an te ce de este voto, a ins tru ção
se apo ia em en ten di men to, que es po sa em di ver sas opor tu ni da des, quan to a um pre ten so po der que o par la men tar te ria so bre os de ma is aci o nis tas para as su mir, de fato, o
con tro le e as sim di ri gir as ati vi da des so ci a is da com pa nhia.
17. Nada te ría mos a ob je tar con tra esse po si ci o na men to se o pro ces so de monstras se ser essa a re a li da de re i nan te na em pre sa. A ins tru ção em ne nhum mo men to
com pro vou a exis tên cia de acor do de aci o nis tas que pu des se ga ran tir tal po der ao parla men tar. A Re so lu ção nº 401/1976, do Ban co Cen tral do Bra sil, em seu item IV, ao
conceituar a fi gu ra do aci o nis ta con tro la dor nos ca sos em que o con tro le da com pa nhia não é exer ci do por par te de ten to ra da ma i o ria ab so lu ta dos vo tos, as sim dis pôs:
“Na com pa nhia cujo con tro le é exer ci do por pes soa ou gru po de pes so as que
não é ti tu lar das ações que as se gu rem a ma i o ria ab so lu ta dos vo tos do ca pi tal so ci a l,
con si de ra-se aci o nis ta con tro la dor, para os efe i tos des ta re so lu ção, a pes soa ou grupo
de pes so as, vin cu la das por acor do de aci o nis tas, ou sob con tro le co mum, que é ti tu lar
de ações que lhe as se gu rem ma i o ria ab so lu ta dos vo tos dos aci o nis tas pre sen tes nas
três úl ti mas as sem bléi as da com pa nhia”.
18. Assim, a ori en ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil, na qua li da de de ór gão norma ti vo do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, no qual se in se rem as ori en ta ções ao mer cado
de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, na mes ma li nha do dis po si ti vo da Lei nº 6.404/76 – e
não po de ria ser de modo di fe ren te – é no sen ti do de que é im pres cin dí vel, nos ca sos de
con tro le por aci o nis ta mi no ri tá rio, que a sua efe ti va ção se faça por meio de acor do de
aci o nis tas. É que, por for ça do art. 118 do mes mo di plo ma le gal, esse é o ins tru men to
des ti na do a as se gu rar os di re i tos dos aci o nis tas so bre com pro mis sos de com pra e venda de ações, pre fe rên cia nas aqui si ções e os di re i tos de voto. Para que o ins tru men to
surta efe i tos, com a de vi da ob ser vân cia dos pon tos acor da dos, é ne ces sá rio que o
acor do de aci o nis tas seja ar qui va do na sede da com pa nhia, con so an te ain da dis pos to
na par te fi nal do mes mo dis po si ti vo le gal. Acor dos de aci o nis tas que não ha jam sido
arquivados na sede da com pa nhia não tem o con dão de a eles vin cu lar a em pre sa.
19. Ou tra ori en ta ção, ema na da do Ban co Cen tral do Bra sil, é de que o cri té rio
em pí ri co como for ma de ve ri fi car a per ma nên cia do con tro le, mes mo nos ca sos de
con tro le co mum, é de mons tra do pelo resultado garan ti dor da ma i o ria abso lu ta dos
vo tos dos aci o nis tas pre sen tes nas três úl ti mas as sem bléi as ge ra is da com pa nhia. É
necessário, por tan to, que nas três úl ti mas as sem bléi as a ma i o ria ab so lu ta dos votos
pre sen tes te nha con fir ma do o efe ti vo po der de con tro le dos aci o nis tas mino ri tá rios,
si tu a ção essa que não está evi den ci a da no pro ces so.
20. Assim, com as de vi das vê ni as, não en ten de mos que a par ti ci pa ção do par lamen tar na em pre sa Bar re i ro de San ta Fé S.A. se ajus te aos mol des do es ta be le ci do no art.
116 da Lei nº 6.404/76, ra zão pela qual não hou ve des cum pri men to, por par te da Su de ne,
à De ci são do Tri bu nal. Em con se qüên cia, tam bém não há res pon sa bi li da de a ser im pu ta da ao ex-Su pe rin ten den te da Enti da de, Sr. Eli e zer Me ne zes, em cuja ges tão se deu a apro va ção do pro je to. As ra zões nas qua is se ba se ia a ins tru ção do pro ces so para fir mar o entendimento pela ile ga li da de do ato do en tão Su pe rin ten den te não per mi tem, a ju í zo deste
re la tor, que o Tri bu nal as aco lha pelo seu ele va do grau de sub je ti vi da de.
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21. Como fi cou de mons tra do aci ma, o en ten di men to da ins tru ção não se con forma com a in ter pre ta ção que se ex trai do tex to le gal so bre a fi gu ra do aci o nis ta con trolador, uma vez que ba se a do em um su pos to po ten ci al de con tro le do par la men tar so bre os
des ti nos da em pre sa, sem exa mi nar os in te res ses dos de ma is aci o nis tas, que po de ri a m
ser – e cer ta men te se ri am, da das as cir cuns tân ci as em que se de sen vol vem os ne gó ci o s
empresariais – con trá ri os aos in te res ses de um aci o nis ta em par ti cu lar. E isto poderia
ocor rer até mes mo em uma em pre sa mul ti fa mi li ar como era o caso da Bar re i ro de San ta
Fé por oca sião da apro va ção do pro je to.

II
22. Não obs tan te já te nha mos de mons tra do aci ma que a si tu a ção do par la mentar, no que diz res pe i to à sua par ti ci pa ção aci o ná ria na em pre sa con tem pla da com incen ti vos fis ca is do Fi nor, não se en qua dra na ca te go ria de aci o nis ta con tro la dor, nos
ter mos de fi ni dos pela Lei n º 6.404/76, afas ta da, por tan to, a ir re gu la ri da de ini ci al mente im pu ta da ao en tão di ri gen te da Su de ne e em de cor rên cia da qual foi pro ce di da a su a
au diên cia, tor na-se opor tu no que a ques tão seja tam bém ana li sa da à luz do or de na men to cons ti tu ci o nal. É que en ten de mos que a ma té ria ain da não foi su fi ci en te men t e
examinada no âm bi to des te Tri bu nal, de modo a não res ta rem dú vi das quan to à abrangên cia da pro i bi ção con ti da no art. 54, in ci so II, alí nea a, da Cons ti tu i ção Fe de ral, no
que diz res pe i to à par ti ci pa ção dos par la men ta res em em pre sas que go zem de fa vor
decorrente de con tra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co.
23. Dis põe o art. 54, in ci so II, alí nea a, da Car ta da Re pú bli ca que os par la men tares não po de rão, des de a pos se, “ser pro pri e tá ri os, con tro la do res ou di re to res de em presa que goze de fa vor de cor ren te de con tra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, ou
nela exer cer fun ção re mu ne ra da”.
24. O ter mo “fa vor”, re la ti vo aos be ne fí ci os que re sul tam em impedimentos
dos parlamentares no exercício do man da to, não é novo nos tex tos cons ti tu ci o na is
brasileiros. Já na pri me i ra Cons ti tu i ção Re pu bli ca na, como fa zem ob ser var os di v er sos dou tri na do res que se de bru ça ram a co men tar as nos sas Car tas Po lí ti cas (en tre eles
Pon tes de Mi ran da e José Cre tel la Jr.), o ter mo apa re cia pela pri me i ra vez e já não ha via na épo ca – como tam bém não há hoje – una ni mi da de en tre os dou tri na do res so bre
o es pec tro no qual se pu des se si tuá-lo de for ma li vre de di ver gên ci as quan to ao seu
sig ni fi ca do e al can ce.
25. De acor do com Pon tes de Mi ran da (Co men tá ri os à Cons ti tu i ção de 1967
Vol. 3, Ed. Rev. Dos Trib., p. 35 e seg.), a ex pres são fa vor “deve ser en ten di da em senti do as saz lar go.(...). Fa vor não é só li be ra li da de; é o que se faz a um, sem se ser obriga do a fa zer a to dos”.
26. José Cretella Jú nior (Comentários à Constituição de 1988, Forense, RJ,
1997, p. 2651 e seg.), em bo ra não dis cor ra so bre o sig ni fi ca do do ter mo “fa vor”, enten de que o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal (art. 54, II, a) obri ga o par la men tar di re tor ou
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pro pri e tá rio de em pre sa que goze de fa vor, em cuja abran gên cia in clui a isen ção ou redu ção de taxa fe de ral, a rom per em de fi ni ti vo, a par tir da pos se, todo e qual quer víncu lo com a em pre sa, isto é, res pec ti va men te, ali e ná-la ou pas sar adi an te as ações ao
por ta dor de que são de ten to res (pro pri e tá ri os) sob pena de per da do man da to.
27. Cel so Ri be i ro Bas tos, re fe rin do-se ao en ten di men to do mi nan te de ser “fa vor
toda con di ção que não es te ja pre sen te ha bi tu al men te nos con tra to das pes so as de di r e i to
público”, afir ma que esse po si ci o na men to es bar ra em di fi cul da des in su pe rá ve is.“É
que, hoje”, con ti nua, “o pró prio di re i to cons ti tu ci o nal re co nhe ce que todo o atu ar da
Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal deve obe de cer aos princípios da
legalidade, impes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da de (art. 37), sem fa lar no princí pio da
li ci ta ção con sa gra do no art. 37, XXI”.
28. E acres cen ta: “não vis lum bra mos em que con di ções um con tra to pos sa
con subs tan ci ar al gu ma sor te de pri vi lé gio que ca rac te ri ze uma si tu a ção es pe ci al.
O par ti cu lar con tra tan te com o Po der Pú bli co, cer ta men te, deve ter-se sub me ti do
às nor mas ge ra is con fi gu ra do ras do be ne fí cio, se não o con tra to ca i ria no puro e
sim ples ar bí trio do Po der Pú bli co que te ria re sol vi do a seu ta lan te con fe rir tal privi lé gio a al guém. Essa even tu a li da de é in sus ce tí vel de ocor rer ju ri di ca men te à luz
do pró prio di re i to cons ti tu ci o nal”.
29. Des sa for ma, Cel so Bas tos con clui o seu ra ci o cí nio afir man do que “ne nhum
con tra ta do pode be ne fi ci ar-se de fa vo res no sen ti do de que a ma nu ten ção dos pri vi légios
as sim en ten di dos pu des sem de ri var ape nas da boa von ta de do ad mi nis tra dor”. E ar re m ata: “ex clu in do tal in te li gên cia, o que tor na ria o pre ce i to inú til, só res ta a de que o pre sen te
in ci so quis co lher todo aque le que con tra ta com a Admi nis tra ção, va len do a pa la vra favor,
aí, não no sen ti do de ‘gra ça’, ou mer cê, mas, sim, de puro be ne fí cio”.
30. Per mi to-me, to da via, fa zer al gu mas con si de ra ções so bre a con clu são a que
che gou o au tor por úl ti mo co men ta do, pois dela di vir jo por não vis lum brar que o dispo si ti vo cons ti tu ci o nal in vo ca do per mi ta tal en ten di men to.
31. Pre li mi nar men te, há que se aten tar para o fato de que a Admi nis tra ção Públi ca, na com ple xi da de de sua atu a ção, deve re ger-se, como o pró prio au tor re co nhe ce, pe los prin cí pi os da le ga li da de, im pes so a li da de e da mo ra li da de, en tre ou tros, prin cí pi os es ses ins ti tu í dos pela Car ta de 1988 com o ob je ti vo de as se gu rar a li su ra do s
atos da Admi nis tra ção. Assim, para que o Po der Pú bli co con tra te com ter ce i ros deve
ele ne ces sa ri a men te, res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos em lei, sub me ter pre vi amente o ob je to do que pre ten de con tra tar ao pro ce di men to li ci ta tó rio. Como se sabe, nãoé
lí ci to à Admi nis tra ção Pú bli ca ex clu ir do pro ces so li ci ta tó rio os in te res sa dos,pessoas
fí si cas ou ju rí di cas, que a ele se dis po nham a sub me ter-se. Se uma em pre sa da qual
um parla men tar seja pro pri e tá rio, con tro la dor ou di re tor sa grar-se ven ce do ra em um
cer ta me li ci ta tó rio, é ló gi co que a ela não se apli ca à nor ma cons ti tu ci o nal do art. 54,
in ci so II, alí nea a, por que não se tra ta, nes se caso, de fa vor do Po der Pú bli co. A ce le bra ção do con tra to deve ser atri bu í da ao mé ri to da em pre sa que con se guiu ofer tar a
me lhor pro pos ta. Além des sa, há inú me ras si tu a ções em que o re la ci o na men to das
em pre sas com o Po der Pú bli co não de cor re de fa vo res con ce di dos pelo Esta do, como
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é o caso da que las si tu a ções ex pres sa men te dis ci pli na das em lei e que, por isso mes mo,
es tão su je i tas a um tra ta men to uni for me pela Admi nis tra ção. Não há que se come ter o
equí vo co de con si de rar es ses ca sos como “fa vor” ou “fa vo re ci men to” por par te do
Estado.
32. O mes mo re pa ro, com as de vi das vê ni as, deve ser fe i to à in ter pre ta ção de
José Cre tel la Jr (cf. item 26 aci ma), ten do em vis ta que o tex to do dis po si ti vo cons ti t uci o nal, no meu en ten der, não au to ri za tal con clu são.
33. É im por tan te, até para que se jam fir ma das as ba ses so bre as qua is o Ple ná rio
terá que de ci dir nos pre sen tes au tos, que se faça um exa me com pa ra do da evo lu ção dos
tex tos cons ti tu ci o na is re la ti vos a es ses im pe di men tos. É o que fa re mos, co me çando
pelo pri me i ro tex to re pu bli ca no, no qual o ter mo “fa vor” apa re ce pela pri me i ra vez.
Cons ti tu i ção de 1891:
“Art. 24. O de pu ta do ou se na dor não pode tam bém ser pre si den te ou fa zer parte de di re to ri as de ban cos, com pa nhi as ou em pre sas que go zem dos fa vo res do Go verno Fe de ral, de fi ni dos em lei”.
Cons ti tu i ção de 1934:
“Art. 62................................
§ 1º Des de que seja em pos sa do, ne nhum de pu ta do po de rá:
1) ser di re tor, pro pri e tá rio ou só cio de uma em pre sa be ne fi ci a da com pri vi légio, isen ção ou fa vor, em vir tu de de con tra to com a ad mi nis tra ção pú bli ca”.
Cons ti tu i ção de 1937:
“Art. 44. Aos mem bros do Par la men to Na ci o nal é ve da do:
........................................
c) exer cer qual quer lu gar de ad mi nis tra ção ou con sul ta ou ser pro pri e tá rio ou
só cio de em pre sa con ces si o ná ria de ser vi ços pú bli cos, ou de so ci e da de, em pre sa ou
com pa nhia que goze de fa vo res, pri vi lé gi os, isen ções, ga ran ti as de ren di men to ou
sub sí dio do po der pú bli co”.
Cons ti tu i ção de 1946:
“Art. 48. Os de pu ta dos e se na do res não po de rão:
........................................
II – des de a pos se:
a) ser pro pri e tá rio ou di re tor de em pre sa que goze de fa vor de cor ren te de contra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, ou nela exer cer fun ção re mu ne ra da”.
Cons ti tu i ção de 1967:
“Art. 34. Os de pu ta dos e se na do res não po de rão:
........................................
II – des de a pos se:
a) ser pro pri e tá ri os ou di re to res de em pre sa que goze de fa vor de cor ren te de contra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, ou nela exer cer fun ção re mu ne ra da”.
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Cons ti tu i ção de 1988:
“Art. 54. Os De pu ta dos e Se na do res não po de rão:
........................................
II – des de a pos se:
a) ser pro pri e tá ri os, con tro la do res ou di re to res de em pre sa que goze de fa vor
de cor ren te de con tra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, ou nela exer cer fun ç ão
remunerada”.
34. Ve ri fi ca-se que a Cons ti tu i ção de 1891 de i xou para o le gis la dor or di ná rio a
ta re fa de re gu la men tar a ma té ria, de fi nin do-lhe o al can ce, o que não acon te ceu com as
Car tas Po lí ti cas que lhe su ce de ram. Po rém as Cons ti tu i ções de 1934 e 1937 fo ram
mais ex plí ci tas ao elen car os im pe di men tos im pos tos aos par la men ta res no exer cí cio
do man da to, dis tin guin do cla ra men te os ter mos “fa vor”, “pri vi lé gio”, “isen ção”, “garan tia de ren di men to” e “sub sí dio do po der pú bli co”, em bo ra não lhes de fi nin do o
sen ti do em que fo ram em pre ga dos. Nas Cons ti tu i ções de 1946 e 1967, a pro i bi ção se
re fe re a par la men ta res que se jam pro pri e tá ri os ou di re to res de “em pre sa que goze de
fa vor de cor ren te de con tra to com pessoa ju rí di ca de di re i to pú bli co, ou nela exer cer
fun ção re mu ne ra da”, en quan to que a Cons ti tu i ção de 1988 am pli ou a abran gên cia da
ve da ção para in clu ir tam bém os mem bros do par la men to que se jam con tro la do res de
em pre sa que goze de fa vor da Admi nis tra ção Pú bli ca.
35. Constata-se ain da que nas Cons ti tu i ções de 1934 e 1937 hou ve a in ten ção
de li be ra da do le gis la dor cons ti tu in te, ao não se con ten tar com os im pe di men tos decorren tes de fa vo res da Admi nis tra ção Pú bli ca, de in clu ir tam bém ou tras in com pa ti bi lidades, como pri vi lé gi os, isen ções e sub sí di os do po der pú bli co. Como vi mos, es ses termos fo ram ex clu í dos das Cons ti tu i ções pos te ri o res. Isto de mons tra tam bém a in ten ção
do le gis la dor de res trin gir os im pe di men tos aos ca sos es pe cí fi cos de fa vo res de correntes de con tra tos re ce bi dos por em pre sas de que os par la men ta res se jam pro pri e tá ri o s,
di re to res ou con tro la do res, não abran gen do, as sim, os in cen ti vos fis ca is, que são co ncedi dos por meio de dis ci pli na men to de fi ni do em lei, o que sig ni fi ca di zer, in de pen dente
da von ta de ca su ís ti ca do po der pú bli co. E o le gis la dor cons ti tu in te, ao res trin gir os im pe di men tos, não teve a in ten ção de em pres tar um sen ti do de ma si a da men te am plo ao
ter mo “fa vor”, para abran ger, por exem plo, os in cen ti vos fis ca is de cor ren tes de lei, em bo ra for ma li za dos por meio de con tra to.
36. Nes sa mes ma li nha de en ten di men to, a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
da Câ ma ra dos De pu ta dos, por meio do Pa re cer n º 40, de 1970, ao exa mi nar con sul ta
de par la men tar so bre os im pe di men tos de cor ren tes de man da to de de pu ta do fe de ral,
opi nou no sen ti do de que:
“I – o par la men tar não está im pe di do de exer cer fun ção em em pre sa que goze
de fa vor con ce di do por lei, não im por tan do a for ma de con ces são des se fa vor ou a via
pela qual ela se pro ces se;
II – não há im pe di men to para o de pu ta do ou se na dor ser pro pri e tá rio ou di re tor
de em pre sa que fir me con tra tos com a Su de ne, ban cos ofi ci a is ou ou tros ór gãos pú bliR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out. dez. 2001
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cos, des de que o con tra to não crie fa vor ou be ne fí cio para a em pre sa” (Diá rio do Congres so Na ci o nal de 27-6-1970, Se ção I, p.2720).
37. Esse en ten di men to foi fir ma do na vi gên cia da Cons ti tu i ção de 1967, cuja
re da ção do art. 34, II, a, era idên ti ca à do art. 54, II, a, da atu al Cons ti tu i ção, com exce ção ape nas de que está úl ti ma foi acres cen ta do o im pe di men to para os con tro la dores de em pre sas que go zem de fa vor do po der pú bli co.
38. O Pa re cer do en tão De pu ta do Acci oly Fi lho, que fun da men tou o en ten dimen to unâ ni me dos mem bros da Co mis são, ao exa mi nar o al can ce do ter mo “fa vor”
con ti do no art. 34, II, a, da Car ta de 1967, en ten deu que:
“3. O im pe di men to, ob je ti va do pelo tex to cons ti tu ci o nal, de cor re (...) do favor
que a em pre sa goze em vir tu de de con tra to com pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co.
Com a ex pres são ‘fa vor’ quis a Cons ti tu i ção re fe rir-se a van ta gens ex cep ci o nais, tais como sub ven ções, au xí li os, isen ção e re du ção de im pos tos e ta xas, fi nan ci amen to com pra zos, te tos e ju ros di ver sos dos usu a is. Em suma, ‘fa vor’ é aqui lo que a
em pre sa não po de rá re cla mar como di re i to, mas aqui lo que lhe é dado em ca rá ter de
ex ce ção e em face de de ter mi na das cir cuns tân ci as.
4. É bem de ver, no en tan to, que o ‘fa vor’ há de ser ‘de cor ren te de con tra to’ (art.
34, II, a), o que vale di zer, re sul tan te de con tra to, cri a do pelo con tra to.
Não se co gi ta, pois, na ve da ção cons ti tu ci o nal, “dos fa vo res con ce di dos por lei,
man da dos con ce der por lei, pre vis tos e re gu la dos por lei. A es tes o tex to não se re fe r e,
tan to que fala em fa vor ‘de cor ren te’ de con tra to. Se o fa vor de cor re de lei, e é só in seri do em um con tra to, não foi por este es ta be le ci do”.
39. A in ser ção, nes te voto, do en ten di men to da Câ ma ra do De pu ta dos por meio
de sua Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, vem cor ro bo rar a opi nião, que aqui de fendo, de que o ter mo “fa vor”, tal como dis pos to nos tex tos das três úl ti mas Car tas Po lí ticas so bre os im pe di men tos dos par la men ta res, não deve ser in ter pre ta do para dar-lhe
o al can ce que lhe em pres tou a de ci são do Tri bu nal. O man da men to ali expres so em
nu me rus cla u sus é ta xa ti vo e não admi te qual quer am pli a ção ex ten si va ou ana ló gi c a
por par te do in tér pre te.
40. Se apli car mos o en ten di men to ora fir ma do à ques tão em exa me nos au tos,
verificaremos que os re cur sos li be ra dos à Fa zen da Bar re i ro de San ta Fé S.A. não se
en qua dram na de fi ni ção de “fa vor”, por de cor re rem de lei. Assim, ain da que não houves se sido des ca rac te ri za da a fi gu ra do con tro la dor, não te ria o par la men tar in corrido
na ve da ção cons ti tu ci o nal, por não tra tar-se de fa vor.
41. Fi nal men te, devo re gis trar que, ha ven do a Su de ne sido ex tin ta pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.145, de 2-5-2001 (atu al MP 2.157-5), foi cri a da a Agên cia de De senvol vi men to do Nor des te – ADENE com o ob je ti vo de im ple men tar po lí ti cas e vi a bi lizar ins tru men tos de de sen vol vi men to do Nor des te bra si le i ro.
42. Ante todo o ex pos to, e con si de ran do que a Câ ma ra do De pu ta dos, uma das
Ca sas do Par la men to a que, em pri me i ro pla no, se di ri gem as dis po si ções do art. 54 da
Car ta da Re pú bli ca, já deu à ma té ria o tra ta men to in ter pre ta ti vo que mais se ajus ta à
in ten ção do le gis la dor cons ti tu in te, con for me aqui de mons tra do, voto por que o Tribu nal ado te a de ci são que ora sub me to à de li be ra ção des te Ple ná rio.
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DECISÃO Nº 1.014/2001 – TCU – PLENÁRIO 1
1. Pro ces so TC nº 018.225/93-4
2. Clas se de Assun to: V – Au di to ria Ope ra ci o nal
3. Inte res sa da: Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos
4. Enti da de: Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te – Su de ne
5. Re la tor: Mi nis tro Iram Saraiva.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Drª Cris ti na Ma cha do da Cos ta e Sil va
7. Uni da de Téc ni ca: 5ª Se cex e SECEX/PE
8. Decisão: O Tribunal Ple no, com ful cro no art. 1º, in ciso II, da Lei nº
8.443/92, e di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, DECIDE:
8.1 – acolher as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pe los Srs. Cás sio Ro dri gues da Cu nha Lima e Eli e zer Me ne zes, que de mons tra ram não ter ha vi do ir re gu la ri da de, por
par te da Admi nis tra ção da Su de ne, na apro va ção e li be ra ção de re cur sos re la ti va men te aos atos ques ti o na dos na au diên cia pré via re a li za da;
8.2 – re me ter có pia des ta de ci são e do re la tó rio e voto que a fun da men tam à
Câ ma ra dos De pu ta dos, para as pro vi dên ci as ca bí ve is;
8.3 – encaminhar ain da có pia des ta de ci são e do re la tó rio e voto:
a) à Mesa do Se na do Fe de ral;
b) à Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos;
c) à Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE.
9. Ata nº 53/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 4-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 – Ministros presentes: Humberto Gu i ma rães Sou to (Presidente), Iram
Sa ra i va (Re la tor), Val mir Cam pe lo, Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu ilher me Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar, Ben ja min Zymler e o Mi nis tro-Subs ti tu to Au gusto Sher man Ca val can ti.
11.2 – Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães da Ro cha e Mar cos Bem querer Cos ta.
11.3 – Mi nis tro que ale gou sus pe i ção: Adylson Mot ta.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
IRAM SARAIVA
Ministro-Relator

1

Pu bli ca do no DOU de 24-1-2001.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - INSERÇÃO DE INATIVA
“FANTASMA” NO SIAPE
To ma da de Con tas Espe ci al
Mi nis tro-Re la tor Ben ja min Zymler
Gru po I - Clas se II - 2ª Câmara
TC-010.757/1996-1 (c/ 6 vo lu mes)
NATUREZA: To ma da de Con tas Espe ci al.
ENTIDADE: Co or de na ção-Ge ral de Recur sos Hu ma nos/MJ.
RESPONSÁVEIS: Elza Car do so da Sil va, Iva ni se Ga i o so Ro cha e Mar ta Lú cia
Nu nes da Cos ta.
Ementa: To ma da de Con tas Espe ci al ins ta u ra da em de cor rên cia de atos le sivos à Admi nis tra ção Pú bli ca fe de ral. Inser ção de ina ti va “fan tas ma” no Si a pe. Re cebi men to ir re gu lar de pro ven tos de apo sen ta do ria. Ci ta ção das responsáveis.Rejei ção das ale ga ções de de fe sa. Fi xa ção de novo e im pror ro gá vel pra zo para o re co lhimen to dos va lo res de vi dos. Apre sen ta ção de no vos ele men tos de de fe sa, igua is aos já
re je i ta dos, por par te de uma das res pon sá ve is. Não pro vi men to. Não-re co lhi men to do
dé bi to após trans cor ri do o pra zo con ce di do. Irre gu la ri da de das con tas e em dé bi toas
res pon sá ve is. Au to ri za ção para co bran ça ju di ci al da dí vi da, caso não aten di da a no ti fi ca ção. De ter mi na ção a SEFIP. Re mes sa de có pia dos au tos ao MPU.

RELATÓRIO
Tra ta-se de To ma da de Con tas Espe ci al ins ta u ra da no âm bi to do Mi nis té rio da
Jus ti ça con tra as res pon sá ve is Elza Car do so da Sil va, Iva ni se Ga i o so Ro cha, ex-servi do ras do Órgão, e Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta, em de cor rên cia da in ser ção ir re gu lar
do nome des ta úl ti ma como ina ti va na fo lha de pa ga men to da que le Mi nis té rio, sem
que hou ves se qual quer do cu men ta ção ou re gis tros ca das tra is in dis pen sá ve is a esse
procedimento.
A in ser ção da bene fi ciá ria no sis te ma de pes so al do Mi nis té rio da Jus ti ça te ria
ocor ri do en tre maio (quan do foi aber ta a con ta na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF) e
ju nho de 1987 (quan do foi re ce bi do o pri me i ro be ne fí cio). Pos te ri or men te, os da dos
fo ram trans fe ri dos para o Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção de Pes so al – Si a pe.
A be ne fi ciá ria dos pa ga men tos, Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta, era em pre ga da
do més ti ca de Iva ni se Ga i o so Ro cha, que, por sua vez, era subs ti tu ta even tu al de Elza
Car do so da Sil va no car go de Che fe da Se ção de Pre pa ro de Pa ga men to da Co or de na ção-Ge ral de Re cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça, em 1987.
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Além da in clu são fra u du len ta da be ne fi ciá ria, fo ram fe i tas de ze no ve al te ra ções
na ficha financeira que beneficiaram ex clusivamente a Srª Mar ta. Tais alterações
ocor re ram nas se guin tes épo cas:
1987 (se tem bro, ou tu bro e de zem bro);
1988 (janeiro);
1989 (abril, ju lho, agos to e setembro);
1990 (ou tu bro e no vem bro);
1991 (abril e ou tu bro);
1992 (maio, ju nho, ju lho e agos to);
1994 (mar ço, abril e agos to).
Des co ber ta a fra u de por meio de de nún cia anô ni ma en de re ça da ao Sr. Théo Pereira da Silva, então Secretário-Executivo do Mi nis té rio da Jus ti ça em agosto de
1994, foi ins ta u ra da Co mis são de Sindi cân cia e, em se gui da, Co mis são de Pro ces so
Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar. Após a fi na li za ção dos tra ba lhos, esta úl ti ma Co mis são
con clu iu que as fra u des per pe tra das de cor re ram de con lu io en tre a be ne fi ciá ria e as
ser vi do ras Iva ni se Gaioso Rocha e Elza Car do so da Sil va. As ser vi do ras en vol vi das
fo ram de mi ti das do ser vi ço pú bli co por im pro bi da de ad mi nis tra ti va, me di an te Decretos as si na dos em 2-6-1995.
No âmbito deste Tribunal, as res pon sá ve is fo ram devidamente citadas (fls.
618/622, 623/627 e 628/632) e apresentaram ale ga ções de de fesa (fls. 642/643,
649/675, 676/688), que fo ram re je i ta das pela De ci são nº 83/99 – 2ª Câ ma ra, re la ta da
pelo emi nen te Mi nis tro Ben to José Bu ga rin. Trans cor ri do o pra zo fi xa do na De ci são
para re co lhi men to do dé bi to, as Sras. Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta e Iva ni se Ga i o so
Ro cha per ma ne ce ram si len tes. Con tu do, a Srª Elza Car do so da Sil va apre sen tou peça
in ti tu la da “Re cur so de Re con si de ra ção”. Ten do em vis ta as re gras que re gem o proces so nes ta Cor te, a re fe ri da peça foi re ce bi da e apre ci a da como ele men tos adi ci o n ais
de de fe sa, nos ter mos do § 1º do art. 23 da Re so lu ção TCU nº 36/95.
Em sín te se, ale ga a res pon sá vel que a De ci são n° 83/99 – 2 ªCâ ma ra de i xou de
exa mi nar os só li dos fun da men tos de sua de fe sa, ou seja, no sen ti do de que a im pu ta ção de res pon sa bi li da de à sua pes soa pela Co mis são de Pro ces so Dis ci pli nar de cor reu
ex clu si va men te do fato de a in clu são da ina ti va “fan tas ma” no sis te ma Si a pe ter sido
fe i ta com sua se nha.
Na opi nião da res pon sá vel, a con clu são da co mis são se ria equi vo ca da e ca re ceria de ló gi ca, uma vez que es ta ria so be ja men te com pro va do nos au tos que as se nhas
eram de co nhe ci men to de to dos os ser vi do res do se tor, in clu si ve da Srª Iva ni se Ga i o so
Ro cha. Além dis so, aduz que não ha ve ria ra zão para cul pá-la, pois não te ria ob ti do nenhum pro ve i to da fra u de, ao con trá rio da ser vi do ra Iva ni se, para quem a ina ti va “fan tas ma” tra ba lha va.
Por fim, a de fen den te – as sim como já ha via pro ce di do quan do da apre sen ta ção
das ale ga ções de de fe sa – in vo ca os maus an te ce den tes da ser vi do ra Iva ni se (“agi o t a
re co nhe ci da, que foi in clu si ve à épo ca ca sa da com tra fi can te de dro ga con de na do pela
Jus ti ça”), con tra pon do-os à sua su pos ta in te gri da de mo ral.
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Ana li sa dos es ses no vos ele men tos de de fe sa, a 3ª Se cex ve ri fi cou que seu conte ú do era idên ti co ao da de fe sa ini ci al já re je i ta da.
Em pa re ce res uni for mes, a Uni da de Téc ni ca pro pôs jul ga men to pela ir re gu la rida de das con tas, com im pu ta ção do dé bi to in di ca do às res pon sá ve is, fi xa ção de pra z o
de quin ze dias para seu re co lhi men to e a au to ri za ção para a co bran ça ju di ci al da dí v ida, caso não aten di da a no ti fi ca ção.
O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU ma ni fes tou-se de acor do
com a pro pos ta da Uni da de Téc ni ca.
É o Re la tó rio.

VOTO
A TCE que ora se ana li sa re fe re-se a pa ga men tos in de vi dos de pro ven tos de
apo sen ta do ria a Srª Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta, ori gi na dos da in clu são ir re gu lar de
seu nome em sis te ma do Mi nis té rio da Jus ti ça. Pos te ri or men te, com a im plan ta ção do
Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção de Pes so al – Si a pe, os da dos da ina ti va fo ram
trans fe ri dos para o novo sis te ma sem ne nhu ma crí ti ca apa ren te. Ao lon go de todo o
pe río do, fo ram fe i tas al te ra ções nos da dos ca das tra is – se jam na que les cons tan tes do
sis te ma do pró prio Mi nis té rio, se jam na que les trans por ta das para o Si a pe – com o obje ti vo úni co de ma jo rar os pro ven tos re ce bi dos de for ma fra u du len ta. A ou sa dia dos
fra u da do res che gou a pon to de con fe rir à “ina ti va” o DAS 101.4 e a van ta gem de nomi na da “quin tos” da Lei nº 6.732/79.
Embo ra o teor das ale ga ções adi ci o na is seja o mes mo da de fe sa ini ci al, é de
res sal tar que a res pon sa bi li za ção da Srª Elza Car do so da Sil va nes te pro ces so não
de cor reu ape nas do fato de ter sido uti li za da sua se nha do Si a pe em di ver sas opor tuni da des. São inú me ros os in dí ci os que apon tam para sua par ti ci pa ção nas fra u des
per pe tra das em des fa vor do Erá rio fe de ral.
A in clu são da ina ti va ocor reu no mês de ju nho de 1987, quan do a Sr ª Elza
Car do so da Sil va era res pon sá vel pelo pre pa ro de pa ga men tos. Ale gou a Res ponsá vel que, nes se mês, es ta va sen do subs ti tu í da pela ser vi do ra Iva ni se. Ain da que
isso fos se ver da de i ro – pois a ser vi do ra Iva ni se afir mou que a dita substituição
ocor re ra ape nas no “pa pel” – ca be ria à Res pon sá vel, após seu re tor no, a con fe rência de to das as al te ra ções ocor ri das no pe río do, bem as sim de to dos os pa ga men tos
efe tu a dos ro ti ne i ra men te. Para fi na li zar este pon to, não é de ma is des ta car que o
la u do da pe rí cia gra fo téc ni ca no li vro de Pro to co lo Inter no da Di vi são de Pa gamen to (fl. 475, vol. 2) re ve lou que a Srª Elza ru bri cou aque le li vro em 17-6-1987,
o que cor ro bo ra a ale ga ção da Srª Iva ni se, ou seja, a Srª Elza es ta va em ati vi da de
quan do foi fe i ta a in clu são ir re gu lar da inati va.
Em 23-8-1994, quan do a fra u de já ti nha vin do à ba i la, a Srª Elza, ape sar da responsabilidade que lhe im pu nha sua fun ção e sua con di ção de subs ti tu ta da Che fe da
Co or de na ção de Pa ga men to, nada co mu ni cou ao Sr. Edson Luiz San ti a go Sil va, Coor de na dor-Ge ral da CGRH/MJ, so bre a iden ti da de da be ne fi ciá ria. Ao re ver so, prestou-se a re a li zar di li gên cia em en de re ço no qual sa bia de an te mão que a Srª Mar ta Lú138
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cia Nu nes da Cos ta não re si dia, uma vez que a be ne fi ciá ria mo ra va na re si dên cia da
Srª Iva ni se, sua pa troa e ami ga da ser vi do ra Elza.
A re la ção de ami za de en tre as ser vi do ras Elza e Iva ni se era de co nhe ci men to
ge ral no se tor de pa ga men tos e é re for ça da pe las fo to gra fi as re pro du zi das à fl. 31 3
– nas qua is a Srª Elza apa re ce em ani ver sá rio da fi lha da Srª Iva ni se – e pela có pia
do con tra to de lo ca ção (fl. 364), no qual cons ta a Srª Elza e a Srª Mar ta como fi a doras da Srª Iva ni se.
Ora, não hou ves se ne nhum en vol vi men to da Srª Elza nas fra u des per pe tradas, de ve ria ter in for ma do ime di a ta men te a seus su pe ri o res so bre a iden ti da de da
ina ti va “fan tas ma”.
É re le van te ob ser var que par te das al te ra ções nos re gis tros da Srª Mar ta no Si ape ocor reu quan do a ser vi do ra Iva ni se não se en con tra va mais no se tor de pa ga men to
de ina ti vos. Cite-se, por exem plo, a al te ra ção ocor ri da em mar ço de 1994, quan do a
ina ti va “fan tas ma” pas sou a per ce ber DAS 101.4, em subs ti tu i ção ao DAS 101.2 que
já vi nha per ce ben do, ou as al te ra ções ocor ri das em 15-4-1994. Não há como con clu ir
que fo ram efe tu a das ex clu si va men te pela Srª Iva ni se, sem a par ti ci pa ção de ou tro servi dor do se tor de pa ga men tos.
A par ti ci pa ção da Srª Elza está evi den ci a da na re la ção de fls. 178/186 (apenso ao vol.1), ela bo ra da por ela mes ma a pe di do da Srª Gláu cia Ma ria O. S. Ro drigues, Che fe da Co or de na ção de Admi nis tra ção de Pes so al – con for me in for ma ção
da pró pria, à fl. 370. Na que la oca sião, fo ram de fe ri dos cin co “quin tos” de DAS
101.3 à ina ti va “fan tas ma”.
Não hou ves se ne nhum en vol vi men to da Srª Elza, de ve ria esta, que ocu pa va cargo de che fia, ter ado ta do al gu ma pro vi dên cia ao lon go dos oito anos em que per du ra ram as ir re gu la ri da des. Não pode a res pon sá vel, ago ra, ale gar que des co nhe cia a fra u de, uma vez que o nome da “ina ti va” - que era, no mí ni mo, sua co nhe ci da - cons ta va
não ape nas do Si a pe, como tam bém de re la ções de con tra che ques de apo sen ta dos (fls.
1-p a 177 do apen so ao vol. 1) e de ano ta ções re a li za das pela pró pria res pon sá vel. Por
as
fim, os in ter ro ga tó ri os das Sr Mar ta e Iva ni se (fls. 308/312 e 355/361, vol. 1) não de i xam dú vi da quan to ao en vol vi men to da SrªElza no pro ces so de fra u de.
Ou tro ar gu men to da Srª Elza para ten tar in va li dar as con clu sões da Co mis são de
Pro ces so Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar re fe re-se à fal ta de in te res se para pra ti car os atos
ir re gu la res. Essa ques tão, em bo ra não es sen ci al para ca rac te ri zar sua cul pa, fica su pera da com a apre sen ta ção, por par te da Srª Mar ta, de com pro van tes de pa ga men to de
di ver sas pres ta ções da So ci e da de de Habitações de Inte res se So ci al Ltda. (SHIS) de
imó vel per ten cen te à Srª Elza Car do so da Sil va (fls. 348/349). A jus ti fi ca ti va pres ta da
pela Srª Elza no in ter ro ga tó rio de fls. 369/372, no sen ti do de que as pres ta ções te ri am
sido pa gas com seu di nhe i ro, en tre gue a Srª Iva ni se em fe ve re i ro de 1993, não me re ce
ser aco lhi da, pois, além de in ve ros sí mil, ca re ce de com pro va ção.
Qu an to às de ma is res pon sá ve is ar ro la das, tam bém não há dú vi da quan to às suas
par ti ci pa ções. A Srª Mar ta Lú cia Nu nes Cos ta era a be ne fi ciá ria di re ta das fra u des. A
Srª Iva ni se Ga i o so Ro cha, pa troa da be ne fi ciá ria, era subs ti tu ta da Srª Elza em 1987 ano em que hou ve a in clu são da ina ti va na fo lha de pa ga men tos -, mo vi men ta va a conR. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001
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ta cor ren te em que eram fe i tos os de pó si tos e as si na va o ter mo de re ce bi men to dos
con tra che ques da be ne fi ciá ria, con for me com pro vou a pe rí cia gra fo téc ni ca (fl. 474,
vol. 2), in fir man do as in for ma ções pres ta das por essa ser vi do ra no in ter ro ga tó rio de
fls. 355 a 362 (vol. 1).
Assim, ten do em vis ta a gra vi da de das con du tas das res pon sá ve is e a mag ni tu de
do pre ju í zo ca u sa do ao erá rio, deve ser a elas apli ca da à mul ta pre vis ta no art. 57 da
Lei n° 8.443/92.
É de re gis trar, ain da, que os fa tos apu ra dos pela Co mis são de Sin di cân cia
e, pos te ri or men te, pela Co mis são de Pro ces so Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar re velam a fra gi li da de dos controles exer ci dos no âm bi to da Co or de na ção-Ge ral de
Re cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça. A Srª Mar ta foi in clu í da na fo lha de
pa ga men to de ina ti vos do Mi nis té rio da Jus ti ça sem que hou vesse pro ces so de
con ces são. Bas tou, para tan to, que as ser vi do ras in clu ís sem seu nome no sis te ma
de pa ga men tos. Não hou ve, apa ren te men te, ne nhum pro ce di men to de con fe rência por par te dos su pe ri o res ime di a tos – como, por exem plo, a Srª Gláu cia Ma ria
O. S. Ro dri gues, que era res pon sá vel pelo fe cha men to da fo lha de pa ga men to do
alu di do Mi nis té rio en tre de zem bro de 1984 e mar ço de 1990 e que veio a ocu par,
a par tir de en tão, o car go de Co or de na do ra de Administração de Pes so al da
CGRH/MJ. Isso, num pe río do de oito anos, em que fo ram efe tu a das inú me ras alte ra ções com ob je ti vo ex clu si vo de ma jo rar os pro ven tos pa gos.
Não se ria de es tra nhar, da das as fa ci li da des en con tra das pe las res pon sá ve is – tanto para in clu ir como para al te rar os va lo res dos be ne fí ci os -, que te nham ocor ri do outros
casossemelhantes, no ta da men te pelo fato de as se nhas do Si a pe se rem de co nhe ci mento de to dos os ser vi do res do se tor. Isso, se gun do cons ta, por ori en ta ção su pe ri or.
Cum pre des ta car que o caso ora exa mi na do não é iso la do. Re cen te men te, foi
descoberto na Gerência Regional do Ministério da Fazenda em São Paulo
(GRAMF/SP) qua dri lha de fra u da do res, que in clu ía no Si a pe pen si o nis tas fic tí ci os.
Esti ma ti vas ini ci a is, se gun do in for mou o eminen te Pre si den te Hum ber to Gu i ma rães
Sou to no Pro gra ma a Voz do Bra sil de 9-11-2001, dão con ta de pre ju í zo ao Erá rio que
pode che gar a R$700 mi lhões.
Por essa ra zão, os tra ba lhos de au di to ria no Si a pe de mi nha re la to ria, ora
em an da men to (TC nº 14.188/2001-5), de sen vol vi dos sob co or de na ção da Se cre ta ria Adjun ta de Fis ca li za ção, com a par ti ci pa ção da Se cre ta ria de Tec no lo gia
da Infor ma ção, da Se cre ta ria de Fis ca li za ção de Pes so al (SEFIP) e da 2 ª Se cre taria de Con tro le Exter no, es tão cen tra dos na GRAMF/SP (onde ocor re ram as frau des) e na GRAMF/RJ.
Ten do em vis ta a re le vân cia da ma té ria e a ne ces si da de de pro ce der a uma ampla ava li a ção dos pro ce di men tos ado ta dos no âm bi to do Minis té rio da Jus ti ça, in clusi ve an tes da im plan ta ção dos Si a pe, pro po nho a re a li za ção de au di to ria, pela SEFIP,
na área de pes so al do Mi nis té rio da Jus ti ça, de for ma a ava li ar a re gu la ri da de das i n140
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clu sões de be ne fi ciá ri os e das al te ra ções efe tu a das nos cál cu los dos be ne fí ci os, desde
me a dos da dé ca da de 1980.
Com es sas con si de ra ções, aco lho os pa re ce res uni for mes da Uni da de Téc ni ca e
do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas da União, com as al te ra ções jul ga das ne ces sá ri as, e VOTO no sen ti do de que o Tri bu nal ado te o Acór dão que ora subme to à apre ci a ção des ta 2ª Câ ma ra.

ACÓRDÃO Nº 699/2001 – TCU – 2ª CÂMARA 1
1. Pro ces so TC-10.757/1996-1 (c/ 6 vo lu mes).
2. Clas se de Assun to: II - To ma da de Con tas Espe ci al.
3. Res pon sá ve is: Elza Car do so da Sil va, Ivanise Gai o so Ro cha (ex-servidoras
do Mi nis té rio da Jus ti ça) e Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta.
4. Enti da de: Co or de na ção-Ge ral de Re cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça.
5. Re la tor: Mi nis tro Ben ja min Zymler.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Pro cu ra dor-Ge ral Lu cas Ro cha Fur ta do.
7. Uni da de Téc ni ca: 3ª Se cex.
8. Acórdão:
Vis tos, re la ta dos e dis cu ti dos es tes au tos de To ma da de Con tas Espe ci al
instaurada no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça con tra as res pon sá ve is Elza Cardo so da Sil va, Iva ni se Ga i o so Ro cha, ex-ser vi do ras do MJ, e Mar ta Lú cia Nu nes
da Cos ta em de cor rên cia da in ser ção ir re gu lar do nome da úl ti ma como ina ti va
na fo lha de pa ga men to de apo sen ta dos da que le Mi nis té rio e dos re ce bi men tos
in de vi dos dos cor res pon den tes pro ven tos.
Considerando a in clu são ir re gu lar da Srª Mar ta Lúcia Nu nes da Cos ta como
ina ti va do Mi nis té rio da Jus ti ça em ju nho de 1987, quan do a Srª Elza Car do so da Sil va
che fi a va a Se ção de Pre pa ro de Pa ga men tos da Co or de na ção-Ge ral de Re cur sos Huma nos, ten do como subs ti tu ta a Srª Iva ni se Ga i o so Ro cha;
Con si de ran do que a be ne fi ciá ria era em pre ga da do més ti ca da Sr ª Iva ni se
Ga i o so Ro cha;
Con si de ran do que a Srª Elza Car do so da Sil va co nhe cia a be ne fi ciá ria, pois era
ami ga ín ti ma da ser vi do ra Iva ni se Ga i o so Ro cha e fre qüen ta do ra de sua casa;
Con si de ran do que a Srª Elza Car do so da Sil va ti nha por obri ga ção fa zer as inclu sões dos be ne fi ciá ri os e con fe rir a exa ti dão dos pa ga men tos;
Con si de ran do que ine xis tia pro ces so ini ci al de con ces são;
Con si de ran do que ano ta ções de pu nho da ser vi do ra Elza Car do so da Sil va fa ziam men ção à ina ti va “fan tas ma”;
Con si de ran do que, ao lon go do pe río do de 1987 a 1994, fo ram fe i tas de ze no ve
al te ra ções em fa vor da Sr ªMar ta Lú cia Nu nes da Cos ta;
1

Pu bli ca do no DOU de 21-1-2002.
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Con si de ran do que a mai or par te das al te ra ções re a li za das por meio do sis te ma
Si a pe o fo ram com a uti li za ção da se nha da Srª Elza Car do so da Sil va;
Con si de ran do que a Srª Iva ni se Ga i o so Ro cha mo vi men ta va a con ta cor ren te
onde eram depo si ta dos os proventos;
Con si de ran do que, após a re a li za ção de pe rí cia gra fo téc ni ca pela Po lí cia Fe deral, fi cou com pro va do que a Sr ª Iva ni se Ga i o so Ro cha re ce bia os con tra che ques emiti dos em nome da be ne fi ciá ria;
Con si de ran do o teor das de cla ra ções pres ta das à Co mis são de Sin di cân cia e à
Co mis são de Pro ces so Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar;
Con si de ran do as con clu sões da Co mis são de Pro ces so Admi nis tra ti vo Dis ci plinar no sen ti do de res pon sa bi li zar as Sras. Mar ta Lú cia Nu nes da cos ta, Elza Car do so
da Sil va e Iva ni se Ga i o so Ro cha pe las fra u des ocor ri das;
Con si de ran do que, re gu lar men te ci ta das, as res pon sá ve is apre sen ta ram ale gações de defesa, re jeitadas por esta 2ª Câmara (De cisão nº 83/99, Sessão de
29-4-1999), quan do lhes foi fi xa do o pra zo de quin ze dias para o re co lhi men to das
quan ti as de vi das aos co fres do Te sou ro Na ci o nal;
Con si de ran do que, trans cor ri do o pra zo fi xa do, as res pon sá ve is não qui taram o dé bi to;
Con si de ran do que os no vos ele men tos de de fe sa tra zi dos aos au tos pela Srª Elza
Car do so da Sil va são de mes mo teor da de fe sa re je i ta da;
Con si de ran do a gra vi da de das con du tas das ser vi do ras, que va le ram-se de seu
car go para per pe trar as fra u des;
Con si de ran do que a Srª Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta agiu em con lu io com a Sr as.
Iva ni se Ga i o so Ro cha e Elza Car do so da Sil va para per ce ber pro ven tos aos qua is nun ca
fez jus;
Con si de ran do os ter mos do § 3º do art. 16 e do art. 57, am bos da Lei nº 8.443/92;
Con si de ran do os pa re ce res uni for mes da Uni da de Téc ni ca e do Mi nis té rio Públi co jun to ao TCU;
Acor dam os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União, re u ni dos em Ses são da
2ª Câ ma ra, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, em:
8.1. com fun da men to nos arts. 1º, in ci so I, 16, in ci so III, alí nea d, 19, ca put, e 23, in ci so III, alí nea a, to dos da Lei n º 8.443/92, c/c o art. 165, in ci so III,
alí nea a, do Re gi men to Inter no, jul gar ir re gu la res as pre sen tes con tas e em dé bito, so li da ri a men te, as res pon sá ve is Mar ta Lú cia Nu nes da Cos ta, Iva ni se Ga i o so
Ro cha e Elza Car do so da Sil va, con de nan do-as ao pa ga men to das im por tân ci as
aba i xo espe ci fi ca das, atu alizadas mone ta ri a men te e acresci das dos ju ros de
mora, cal cu la das a par tir das da tas dis cri mi na das até a efe ti va qui ta ção do dé bito, na for ma da le gis la ção em vi gor, fi xan do-lhes o pra zo de quin ze dias para que
com pro vem, pe ran te o Tri bu nal, o re co lhi men to das re fe ri das quan ti as aos cofres do Te sou ro Na ci o nal:
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Va lo res ori gi na is e res pec ti vas da tas de ocorrência:
VALOR

DATA

VALOR

Cz$

DATA

Cz$

VALOR

DATA

Cz$

88.961,10

30.06.87

143.235,76

30.03.90

6.443.415,30

31-7-92

59.307,42

29.07.87

157.552,32

30.04.90

8.246.858,12

31-8-92

59.307,40

31.08.87

150.394,04

05.06.90

1.421.920,76

18-9-92

96.790,08

30.09.87

150.394,04

29.06.90

7.390.022,02

30-9-92

90.124,61

30.10.87

150.394,04

31.07.90

1.919.913,02

8-10-92

125.075,84

27.11.87

150.394,04

31.08.90

15.051.876,39

30-10-92

301.455,00

23.12.87

77.343,18

04.09.90

20.852.497,37

30-11-92

199.430,71

27.01.87

150.394,04

28.09.90

12.115.590,31

21-12-92

178.374,81

26.02.88

341.518,16

31.10.90

14.220.333,43

30-12-92

207.253,64

30.03.88

488.267,99

30.11.90

4.383.396,90

14-01-93

207.253,64

29.04.88

386.108,29

29.12.90

43.570.205,91

29-01-93

207.253,64

27.05.88

509.824,46

31.01.91

43.570.205,91

26-02-93

347.522,81

29.06.88

509.824,46

28.02.91

12.745.017,36

8-03-93

287.016,83

26.07.88

601.142,33

27.03.91

48.818.332,71

31-03-93

392.444,93

29.08.88

622.184,91

30.04.91

16.110.049,75

2-04-93

476.388,86

21.09.88

629.977,88

31.05.91

64.928.382,46

30-04-93

578.288,42

20.10.88

107.717,68

05.06.91

64.928.382,46

31-05-93

840.635,52

23.11.88

737.695,56

28.06.91

55.189.125,11

4-06-93

2.015.615,34

16.12.88

629.977,88

31.07.91

120.117.507,57

30-06-93

306.504,47

15.08.91

160.561.072,34

30.07.93

NCz$
1.764,00

25-1-89

936.482,35

30-8-91

CR$

1.764,00

3-3-89

1.097.930,45

30-9-91

163.966,36

31-8-93

1.764,00

3-4-89

1.410.031,61

31-10-91

305.190,56

30-9-93

2.409,33

4-5-89

1.827.013,11

29-11-91

259.607,45

29-10-93

3.439,73

5-6-89

101.117,51

4-12-91

129.803,72

10-11-93

2.293,19

5-7-89

394.388,14

30-12-91

603.223,82

30-11-93
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4.430,43

4-8-89

1.492.318,58

31-12-91

366.513,77

30-12-93

6.641,63

31-8-89

2.193.997,40

31-1-92

1.073.702,12

31-1-94

9.127,11

29-9-89

2.546.110,49

28-2-92

1.123.796,27

28-2-94

2.667,91

31-10-89

2.883.788,36

31-3-92

10.950,08

10-3-94

15.865,82

30-11-89

2.883.788,36

30-4-92

2.150.388,14

30-3-94

20.380,49

15-12-89

810.509,86

5-5-92

3.375.899,27

27-4-94

25.714,65

2-1-90

4.792.504,19

29-5-92

4.030.381,89

27-5-94

44.752,28

2-2-90

5.374.053,83

30-6-92

8.941.573,43

28-6-94

77.892,10

1º-3-90

R$
2.291,65

20-7-94

8.2. apli car às Sr a s. Elza Car do so da Sil va, Iva ni se Ga i o so Ro cha e Mar ta Lú cia
Nunes da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/92 no valor de
R$20.000,00 (vin te mil re a is);
8.3. au torizar, des de logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº
8.443/92, a co bran ça ju di ci al da dí vi da cons tan tes dos su bi tens 8.1 e 8.2, caso não
aten di da a notificação;
8.4. de ter mi nar à Se cre ta ria de Fis ca li za ção de Pes so al que in clua no Pla no de
Au di to ria para 2002 au di to ria na área de pes so al do Mi nis té rio da Jus ti ça, com ob je t ivo de ana li sar os pro ce di men tos ado ta dos para in clu são e al te ra ção de be ne fí ci os pagos a ina ti vos e pen si o nis tas;
8.5. re me ter có pia dos au tos ao Mi nis té rio Pú bli co da União, para os fins previs tos no § 3º do art. 16 da Lei nº 8.443/92.
9. Ata nº 44/2001 – 2ª Câ ma ra
10. Data da Ses são: 4-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Valmir Cam pe lo (Pre si den te), Adylson Mot ta, Ubira tan Agui ar e Ben ja min Zymler (Re la tor).
11.2. Au di tor pre sen te: Lin coln Ma ga lhães da Ro cha
VALMIR CAMPELO
Presidente
BENJAMIN ZYMLER
Ministro-Relator
Fui pre sen te: UBALDO ALVES CALDAS
Rep. do Mi nis té rio Pú bli co
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MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE –
SUPERFATURAMENTO EM OBRA CUSTEADA COM RECURSOS
FEDERAIS, TRANSFERIDOS MEDIANTE CONVÊNIO
Representação
Mi nis tro-Re la tor Ubi ra tan Agui ar
Gru po I – Clas se VII – Ple ná rio
TC-5.918/2000-7 (com 1 vo lu me)
Natureza:Representação
Enti da de: Mu ni cí pio de Ta qua ri tin ga do Nor te – PE
Inte res sa do: Tri bu nal de Con tas do Esta do de Per nam bu co
Ementa:Re pre sen ta ção. Do cu men tos re me ti dos pelo Tri bu nal de Con tas do
Esta do de Pernambuco ci entificando da exis tên cia de su per fa tu ra men to em
obra cus te a da com re cur sos fe de ra is, trans fe ri dos me di an te con vê nio. Con versão em To ma da de Con tas Espe ci al. Au to ri za ção para ci ta ções e au diên ci as.

RELATÓRIO
Ado to como Re la tó rio a ins tru ção pro du zi da no âm bi to da SECEX-PE, en dossa da pe las Sras. Di re to ra de Di vi são e Se cre tá ria:
“Tra ta-se de Re pre sen ta ção do Tri bu nal de Con tas do Esta do de Per nam bu co –
TCE/PE acer ca de pos sí ve is ir re gu la ri da des pra ti ca das pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ta qua ri tin ga do Nor te/PE na ges tão dos re cur sos re ce bi dos da Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de para exe cu ção de um sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio na que le mu ni cí pio.
2. Ante a ine xis tên cia nos au tos de ele men tos que per mi tis sem aden trar ao
mé ri to das ques tões sus ci ta das na peça en ca mi nha da pelo TCE/PE, foi pro pos ta a
re a li za ção de di li gên cia jun to àque la Pre fe i tu ra Mu ni ci pal para que fos sem re meti dos a esta Cor te:
a) có pia do Pro je to Bá si co e pla ni lha or ça men tá ria das obras li ci ta das;
b) có pia do Pro gra ma de Tra ba lho e do Ter mo de Con vê nio e seus adi ti vos;
c) có pia das pres ta ções de con tas re me ti da ao ór gão con ce den te, con ten do, em
especial:
i) ex tra to ban cá rio da con ta es pe cí fi ca com a mo vi men ta ção fi nan ce i ra dos
re cur sos re ce bi dos;
ii) de mons tra ti vo da apli ca ção da con tra par ti da mu ni ci pal (R$ 10.444,44);
iii) có pia do con tra to fir ma do com a em pre sa SETENG – Ser vi ços Téc ni cos de
Enge nha ria Ltda. e seus adi ti vos, se hou ver.
3. A di li gên cia foi pro ce di da, por meio do Ofí cio SECEX/PE nº 630/00 (fl. 69).
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4. Em res pos ta, a Pre fe i tu ra de Ta qua ri tin ga do Nor te/PE, por meio do Ofí cio
nº 398/2000 (fl. 70), en ca mi nhou a do cu men ta ção so li ci ta da que pas sou a for mar o
se gun do vo lu me des tes au tos.
EXAME TÉCNICO
4. Os recursos de que tra ta a pre sen te Representação foram recebidos por
meio do Con vê nio nº 7/96, fir ma do en tre a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ta qua ri tin ga do
Nor te/PE e a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, em 28 de ju nho de 1996. Tais re cur sos foram ge ri dos pelo en tão Pre fe i to do mu ni cí pio, Sr. Eri val do Ara ú jo de Fa ri as.
5. Os re cur sos, no mon tan te de R$94.000,00 (no ven ta e qua tro mil re a is), foram re pas sa dos ao mu ni cí pio, em par ce la úni ca, em 25-9-1996, pela Ordem Ban cária n º 93.967 (fl. 53, Vol. I).
6. Sa ne a dos e ana li sa dos os au tos, uma pri me i ra ques tão se so bres sai: a
ve ri fi ca ção, por par te de téc ni cos do TCE/PE, a par tir de ins pe ção in loco e em
con jun to com téc ni cos da Pre fe i tu ra de sig na dos pelo pró prio res pon sá vel (fls.
21, 22 e 30), da não con for mi da de de vá ri os itens me di dos da obra con tra ta da em
re la ção aos ser vi ços efe ti va men te exe cu ta dos e cons ta ta dos em cam po.
7. Tam bém fo ram cons ta ta dos so bre pre ços em vá ri os dos itens con tra ta dos,
quan do com pa ra dos com pre ços cons tan tes em ba ses de da dos da Com pa nhia Pernambuco de Saneamento – COMPESA e da Empresa de Ma nu ten ção e Lim pe za
Urba na de Re ci fe/PE – EMLURB.
8. Para con si de rar so bre pre ço, os téc ni cos do TCE/PE uti li za ram uma mar gem de to le rân cia de dez pon tos per cen tu a is (10%), em re la ção ao pre ço com pa ra do.
Po rém, quan do o pre ço pra ti ca do era in fe ri or ao pre ço-pa ra dig ma, uti li zou-se este,
in de pen den te men te de sua mar gem de di fe ren ça em re la ção ao pre ço con tra ta do, de
modo mais fa vo rá vel ao res pon sá vel.
9. Re a pre sen ta mos aqui, o qua dro-re su mo mon ta do pela equi pe do TCE/PE,
onde são de mons tra das as di fe ren ças en con tra das en tre a si tu a ção con tra ta da e paga
e a en con tra da em campo:
Item

Descrição

1.0

Serviços
Preliminares

1.2

Limpeza
do ter re no

2.0

Ramal/Rede
Co le to ra Bá si ca
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Un.

M2

Me di ções (A)

Inspe ção (BH)

Qtd.

P. Unit.

P. To tal

Qtd

1580

1,50

2.370,00

1580

P. Unit.

P. To tal

0,71

1.121,80

Di fe renças R$
(A – B)

1.248,20
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2.1

Lo ca ção e nive la men to

M

1580

4,10

6.478,00

1580

1,79

2.828,20

3.649,80

2.2

Escavação ma nu al em ma te ri al
de 1ª categoria
com
h<1,5m,
semescoramento

M3

90

11,00

990,00

244,00

9,24

2.254,56

(1.264,5
6)

2.3

Esca va ção me câni ca em ma te ri al
de 1ª categoria,
com h,1,5m, sem
escoramento

M3

154

12,40

1.909,60

0

–

–

1.909,60

2.4

Esca va ção me câni ca em ma te ri al
de 1ª categoria,
com 1,5<h<3m,
semescoramento

M3

10

14,40

144,00

10

11,03

110,30

33,70

2.5

Escoramento la teral de valas
tipo des con tí nuo

M2

40

11,00

440,00

40

12,23

489,20

(49,20)

2.7

Fornecimento e
as sen ta men to de
tubo de pvc
(D=150mm)

M

1580

12,30

19.434,00

882

12,30

10.848,60

8.585,40

2.9

Col chão de
are ia

M3

55

28,00

1.540,00

55

28,19

1.550,45

(10,45)

2.10

Re a ter ro com materialescavado

M3

97

8,60

834,20

97

11,28

1.094,16

(259,96)

2.11

De mo li ção e re po si ção de pa vimen to em pa rale le pí pe do

M2

20

16,60

332,00

0

–

–

332,00

2.12

Demolição e re mo ção de pas se io

M2

5

15,20

76,00

5

15,58

77,90

(1,90)

2.13

De mo li ção de
alvenaria

M2

6

14,00

84,00

6

19,32

115,92

(31,92)

2.15

Caixa de pas sa gem 0,40x0,40
(hmax=0,6m)

Ud

29

61,00

1.769,00

29

65,00

1.885,00

(116,00)

2.16

Poço de vi sita (D=1,2;
hmax=1,5m)

Ud

5

630,00

3.150,00

0

–

–

3.150,00

2.17

Poço de vi si ta
(D=1,2m;
h>1,5m)

Ud

1

920,00

920,00

0

–

–

920,00

2.18

Ca das tro
téc ni co

M

1580

0,90

1.422,00

0

–

–

1.422,00
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2.19

Re mo ção de
ma te ri al ex ceden te até 2Km

3.0

ETE (Fos sa
/Filtro)

3.1

M3

65

9,30

604,50

65

10,37

674,05

(69,55)

Lo ca ção e
ni ve la men to

M2

82

7,00

574,00

82

1,05

86,10

487,90

3.2

Esca va ção me câni ca em ma te ri al
de 1ª categoria,
até 3,0m de pro fundidade, com
escoramento

M3

184

16,50

3.036,00

184

23,24

3.3

Reaterro
com
materialescavado

M3

31

9,00

279,00

31

11,28

349,68

(70,68)

3.4

Remoção
de
material ex cedente até 2Km

M3

120

8,00

960,00

120

10,37

1.244,40

(284,40)

3.5

Concreto
armado
(fck=15Mpa)

M3

70

145,00

10.150,00

0

–

–

3.6

Formas

M2

320

27,50

8.800,00

150

28,04

4.206

4.594,00

3.7

Bri ta nº4

M3

31

25,80

799,80

10,8

35,58

384,26

415,54

3.8

Ca i xa de Inspe ção
(0,4x0,4x1,3m)

Ud

4

40,00

160,00

0

–

–

160,00

3.9

Tubo de PVC
rígido
(D=150mm)

M

5

4,80

24,00

0

–

–

24,00

Impermeabilização

M3

73,03

4,00

292,12

145,8

4,00

583,20

(291,08)

378,15

(378,15)

3.10

4.276,16 (1.240,16)

10.150,00

3.11

Concreto
ma gro

M3

0

–

–

2,71

139,54

3.12

Concreto
estrutural,
fck 150Mpa

M3

0

–

–

20,94

161,08

3.373,02 (3.373,02)

3.13

Fer ro cor ta do, dobra do e co lo ca do

Kg

0

–

–

1.270

1,82

2.311,40 (2.311,40)

3.14

Laje prémoldada

M2

0

–

–

20,40

30,80

3.15

Alve na ria de tijolos ma ci ços
de 1 vez

M2

0

–

–

101,45

44,91

4.556,12 (4.556,12)

3.16

Revestimento
em mas sa úni ca

M2

0

–

–

183,60

6,68

1.226,45 (1.226,45)
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628,32

(628,32)
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3.17

Tu bos e co nexões (pro je to)

Vb

0

TOTAL

–

–

1

150,00

150,00

(150,00)
20.768,82

10. Outro ponto des tacado pela equipe do TCE/PE, foi a ausência de de senhos, plan tas etc., que pu des sem con fi gu rar per fe i ta men te o pro je to bá si co da obra.
11. Qu an to a esse pon to, ob ser ve-se que di li gen ci a da a apre sen tar o pro je to
bá si co da obra, a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ta qua ri tin ga do Nor te/PE re me teu do cumen ta ção em que não cons tam os de se nhos, croquis , etc. do em pre en di men to, o que
nos leva a ra ti fi car o opi na men to dos téc ni cos do TCE/PE em con si de rar in com ple to
o pro je to bá si co da obra.
12. A do cu men ta ção apre sen ta da re fe ren te ao pro ce di men to li ci ta tó rio re a liza do apre sen ta in dí ci os de fra u de, pe los fa tos a se guir.
13. O pro ces so foi au tu a do em data pos te ri or à au to ri za ção para a re a li za ção
do cer ta me, após a data de apre sen ta ção das pro pos tas (fl. 80, Vol. I) e na mes ma
data de jul ga men to e ad ju di ca ção da pro pos ta ven ce do ra (fl. 120, Vol. I).
14. Na mes ma data de 8-8-1996, ocor re ram fa tos que, por sua na tu re za, não
po de ri am se dar em um úni co dia:
a) foi so li ci ta da pelo Se cre tá rio de Obras ao Se cre tá rio de Admi nis tra ção do
mu ni cí pio a aber tu ra do cer ta me (fl.81, Vol. I);
b) foi soli ci ta da a in for ma ção se ha via cré di to or ça men tá rio dis po ní vel ao Dire tor de Con ta bi li da de (fl. 81, Vol. I);
c) foi res pon di da pelo Di re tor de Con ta bi li da de a exis tên cia de cré di to no valor de R$471.878,00 (fl. 81, Vol. I);
d) o Pre fe i to au to ri zou a Co mis são de Li ci ta ção a ado tar as pro vi dên ci as com
vis tas à pre pa ra ção do cer ta me li ci ta tó rio (fl. 81, Vol. I);
e) foi emi ti da a Car ta-Con vi te nº 16/96 por par te da Co mis são Per ma nen te de
Li ci ta ção (fl.82, Vol.I), sen do que, já no dia se guin te, foi o mes mo re ce bi do pelo li citan te ven ce dor do cer ta me (fl.82, Vol.I), e, na mes ma data, pe las ou tras duas em pre sas con vi da das (fls.92 e 106, Vol. I).
15. A ata de jul ga men to das pro pos tas (fl. 120, Vol. I) não apre sen ta a as si natu ra de qual quer li ci tan te.
16. Sem se con si de rar pra zo para re cur sos, o pro ce di men to foi ad ju di ca do na
mes ma data da aber tu ra das pro pos tas (fl. 122, Vol. I).
17. Em 23-8-1996 o pro ce di men to foi ho mo lo ga do e, em 26-8-1996, o con tra to
nº 170/96, as si na do.
18. Cons ta da ha bi li ta ção dos li ci tan tes cer ti dões e do cu men tos da ta dos poste ri or men te à re a li za ção do cer ta me. Se não, ve ja mos:
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a) a cer ti dão de re gu la ri da de fis cal jun to à Se cre ta ria de Fa zen da de Per nambu co é da ta da de 18-11-1996 para a li ci tan te ven ce do ra, Seteng – Ser vi ços Téc ni cos
Enge nha ria Ltda.; e de 13-11-1996 para o li ci tan te TIMES Enge nha ria Ltda.;
b) o contra to social da empresa Times Engenharia Ltda. é datado de
26-8-1996 (fl. 102, Vol. I), com ca rim bos de au ten ti ca ção da ta dos de 14-11-1996.
19. Qu an to à exe cu ção do con tra to nº 170/96, cons ta ta-se que as me di ções e
no tas fis ca is apre sen ta das e pa gas não con têm qual quer as si na tu ra por par te de servi dor ou agen te da Pre fe i tu ra, sen do de pre pa ra ção úni ca e ex clu si va pela em pre sa
con tra ta da. De se es tra nhar, tam bém, os va lo res sem pre exa tos dos ser vi ços me di dos,
per fa zen do mon tan te idên ti co ao va lor dos re cur sos fe de ra is re ce bi dos pelo município. Tal fato re pre sen ta o pa ga men to de des pe sas sem a sua cor re ta li qui da ção, contra ri an do o art. 62 c/c o art. 63 da Lei nº 4.320/64.
20. Ficou cons ta ta da, por fim, a não apli ca ção da con tra par ti da pre vis ta
na cláu su la Qu ar ta do Con vê nio nº 7/96, fir ma do com a Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de (fl. 37, Vol.I).
21. Dessa forma, en ten de mos que deva o res pon sá vel ser ci ta do quan to ao
dé bi to apu ra do pelo TCE/PE, jun ta men te com a em pre sa con tra ta da beneficiada,
e também ouvido em audiência com relação às ir re gu la ri da des aponta das nos
itens 8 a 18, aci ma.
22. Considerando que se tra ta aqui de pro ces so de Re pre sen ta ção, pro põe-se,
para pos si bi li tar a ci ta ção aci ma, a sua con ver são em To ma da de Contas Espe ci al.
Qu an ti fi ca ção do Dé bi to:
• Va lor ori gi nal: R$20.768,82 (vin te mil, se te cen tos e ses sen ta e oito re a is e oiten ta e dois cen ta vos);

• Ori gem: Dé bi to apu ra do pelo TCE/PE, ao cons ta tar pre ços aci ma do mer cado na pla ni lha do Con tra to nº170/96, fir ma do com a em pre sa SETENG – Ser vi ços Téc ni cos de Enge nha ria Ltda. e tam bém a exe cu ção de itens não pre vistos em con tra to.
23. O dé bi to apu ra do pelo TCE/PE não per mi te con fi gu rar uma úni ca data de
ocorrência, já que tra tam-se de itens exe cu ta dos ao lon go de toda a con se cu ção das
obras. Di an te dis so, va mos aqui con si de rar a si tu a ção mais be né fi ca ao res pon sá vel,
qual seja, con si de rar a data do dé bi to, para efe i tos de atu a li za ção mo ne tá ria e en cargos
mo ra tó ri os, como sen do a do úl ti mo che que com pen sa do (nº 331.354 – fl. 57, Vol. I):
23-12-1996 .
Qu a li fi ca ção dos Res pon sá ve is So li dá ri os:
Nome: Eri val do Ara ú jo de Fa ri as
CPF:371.217.154-49
RG: 2.761.392 – SSP/PE
Fun ção: Ex-Pre fe i to de Ta qua ri tin ga do Nor te/PE
Nome: SETENG – Ser vi ços Téc ni cos de Enge nha ria Ltda.
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CGC: 10.908.291/0001-74
Ende re ço: Rua Pru den te de Mo ra es, 82, Cam po Gran de, CEP 52.040,
Recife/PE
CONCLUSÃO
24. Dian te do ex pos to, sub me te mos os au tos à con si de ra ção superiorparapropor:
a) co nhe cer da pre sen te Re pre sen ta ção, por pre en cher os re qui si tos de ad missi bi li da de cons tan tes do ar ti go 213 do Re gi men to Inter no des ta Cor te, para, no mé rito, con si de rá-la pro ce den te;
b) con ver ter os au tos em To ma da de Con tas Espe ci al, em vir tu de de ve ri fi cação de dano ao Erá rio;
c) pro mo ver a ci ta ção dos res pon sá ve is so li dá ri os, Sr. Eri val do Araújo de Fa ri as, ex-Pre fe i to de Ta qua ri tin ga do Nor te/PE, e a em pre sa SETENG – Ser vi ços Técni cos de Enge nha ria Ltda., na pes soa de seu re pre sen tan te le gal, para que, no pra zo
re gi men tal, apre sen tem a esta Cor te ale ga ções de de fe sa ou re co lham ao co fres da
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de a quan tia de R$20.768,82 (vin te mil, se te cen tos e sessen ta e oito re a is e oi ten ta e dois cen ta vos), atu a li za da mo ne ta ri a men te e acres c ida
de ju ros de mora, des de 23-12-1996 até a data de seu efe ti vo re co lhi men to, nos termos da le gis la ção vi gen te, em vir tu de de dé bi to apu ra do por téc ni cos do Tri bu nal de
Con tas do Esta do de Per nam bu co, con for me pla ni lha apre sen ta da no item 7;
d) pro mo ver a au diên cia do Sr. Eri val do Ara ú jo de Fa ri as, para que, no pra zo
pre vis to no Re gi men to Inter no, se jam apre sen ta das a este Tri bu nal ra zões de jus ti fica ti va para as se guin tes ir re gu la ri da des, em es pe ci al, quan to ao pro ce di men to lici tató rio Car ta-Con vi te nº 16/96:
i) procedimentolicitatórioCarta-Conviten º 16/96 apre sen tan do for tes in dí ci os de
fra u de, ante: pre sen ça de do cu men ta ção de ha bi li ta ção de li ci tan tes com data pos teri or à
realizaçãodocertame;processolicitatório au tu a do após a fi na li za ção do pro ce dimento;
au sên cia de ru bri ca dos li ci tan tes nas pro pos tas apre sen ta das e na ata de aber tu ra das
pro pos tas; não obe diên cia aos pra zos re cur sa is pre vis tos na Lei nº 8.666/93, sen do o
pro ce di men to jul ga do, ad ju di ca do na mes ma data; soli ci ta ção de aber tu ra do cer tame e
ex pe di ção e re ce bi men to da Car ta-Con vi te re a li za da em mes ma data;
ii) re a li za ção de des pe sas sem sua pré via li qui da ção, con tra ri an do o art. 62
c/c o art. 63 da Lei nº 4.320/64, haja vis ta a cons ta ta ção de me di ções pa gas, sem
qual quer ates ta ção pela Admi nis tra ção dos ser vi ços re a li za dos;
iii) não apli ca ção da con tra par ti da mu ni ci pal, no va lor de R$10.444,44 (dez
mil, qua tro cen tos e qua ren ta e qua tro re a is e qua ren ta e qua tro cen ta vos), pre vis ta na
cláu su la Qu ar ta do Con vê nio nº 7/96, fir ma do en tre a Pre fe i tu ra de Ta qua ri tin ga do
Nor te/PE e a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de;
e) en vi ar có pia ao in te res sa do, Tri bu nal de Con tas do Esta do de Per nam bu co,
da De ci são que vier a ser pro fe ri da nes te pro ces so, acom pa nha da do Re la tó rio e Voto
que a fun da men ta rem.”
É o Re la tó rio.
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VOTO
Ma ni fes to-me de acor do com a SECEX-PE quan to ao es sen ci al. Di vir jo, apenas, quan to à so lu ção a ser dada à au sên cia de con tra par ti da mu ni ci pal.
2. A con tra par ti da a ser ofe re ci da pelo Mu ni cí pio, ini ci al men te pac tu a da, equiva lia a 10% do va lor a ser apli ca do, como se de mons tra:
– va lor re pas sa do pela União

R$94.000,00

– va lor a ser apli ca do como con tra par ti da

R$10.444,44

– va lor to tal do con vê nio

R$104.444,44

3. O art. 38 da IN/STN nº 1/99, al te ra da pela de nº 1/2000, ex pres sa men te consig nou, em seu in ci so II, alí nea e, que a au sên cia de con tra par ti da mu ni ci pal é fa tor de
motivação para que seja ins ta u ra da a to ma da de con tas es pe ci al, ou seja, de ter mi na
que os va lo res de cor ren tes de con tra par ti da não apli ca da re tor nem aos co fres fe de rais.
4. Assim, se a obra cus tou ape nas R$94.000,00, ao in vés dos R$104.444,44
ini ci al men te pre vis tos, 10% des se valor de ve ria ser cus te a do com re cur sos mu ni ci p ais. Com pe te, pois, ao Mu ni cí pio res sar cir à União o va lor de R$9.400,00.

- II 5. Nes se pon to, as si na lo que ha via sub me ti do os pre sen tes au tos ao Co le gi a do
na Ses são de 14-11-2001, com pro pos ta, quan to à es pe cí fi ca au sên cia de con tra par tida mu ni ci pal, de ci ta ção do Mu ni cí pio. Não obs tan te, na que la opor tu ni da de o Exmº
Sr. Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Ca val can ti aler tou-me para o fato de que a
Lei Comple men tar nº101, de 4-5-2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal), con tem plava dis po si ti vo de na tu re za pe nal con tra os mu ni cí pi os, cuja apli ca ção tor na ria dispensá vel a ci ta ção que en tão eu ha via pro pos to. Ante tais pon de ra ções, re ti rei o pro ces s o
de pa u ta para novo exa me, que ago ra apre sen to.
6. Reza o art. 25 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal:
“Art. 25. Para efe i to des ta Lei Com ple men tar, en ten de-se por trans fe rên cia volun tá ria a en tre ga de re cur sos cor ren tes ou de ca pi tal a ou tro ente da Fe de ra ção, a t ítu lo de co o pe ra ção, au xí lio ou as sis tên cia fi nan ce i ra, que não de cor ra de de ter minação cons ti tu ci o nal, le gal ou os des ti na dos ao Sis te ma Úni co da Saúde.
§ 1º São exi gên cia para a re a li za ção de trans fe rên cia vo lun tá ria, além das es ta be le ci das na lei de di re tri zes or ça men tá ri as:
............................................................................................................................
IV – com pro va ção, por par te do be ne fi ciá rio, de:
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a) que se acha em dia quan to ao pa ga men to de tri bu tos, em prés ti mos e fi nanci a men tos de vi dos ao ente trans fe ri dor, bem como quan to à pres ta ção de con tas de
re cur sos an te ri or men te dele re ce bi dos;
............................................................................................................................
d) pre vi são or ça men tá ria de con tra par ti da.
7. A le i tu ra do dis po si ti vo de i xa ní ti da a pro i bi ção de transferências vo luntá ri as para be ne fi ciá ri os que não se enc on trem “em dia” quan to à pres ta ção de
con tas. Cabe dis cu tir, en tão, se a pres ta ção de con tas re fe ri da no ar ti go deve ser
tida sob o as pec to for mal ou ma te ri al. Em ou tras pa la vras, é sa ber se a sim ples entre ga da pres ta ção de con tas é su fi ci en te para afas tar a sus pen são das trans fe rên cias vo lun tá ri as ou se as trans fe rên ci as vo lun tá ri as so men te po dem ocor rer se não
hou ve rem sido de tec ta das ir re gu la ri da des nas con tas apre sen ta das. Nes se sen ti do,
parece-me evi den te que a se gun da al ter na ti va se co a du na com a me lhor in ter pre tação da nor ma, uma vez que a pres ta ção de con tas não é co bra da sem que exis ta um
ob je ti vo; não é co bra da pelo sim ples pra zer de se co brar pres ta ções de con tas. O
ob je ti vo da exis tên cia de uma pres ta ção de con tas é pos si bi li tar a ve ri fi ca ção do
bom uso dos di nhe i ros pú bli cos. E não há bom uso dos di nhe i ros pú bli cos quan do
se de tec tam ir re gu la ri da des nas pres ta ções de con tas.
8. No caso es pe cí fi co da alí nea a do re fe ri do in ci so IV, me pa re ce ra zoá vel supor que a in ten ção do le gis la dor não te nha sido ou tra que a de pro i bir a trans fe rên cia
de re cur sos vo lun tá ri os àque les que não te nham de mons tra do o bom uso das ver bas
anteriormenterecebidas.
9. Há que se fa zer aqui um pa rên te sis para lem brar que as ir re gu la ri da des na
apli ca ção de re cur sos fe de ra is trans fe ri dos de for ma vo lun tá ria po dem ser de tec tadas
tan to por meio das pres ta ções de con tas apre sen ta das, como tam bém por fis ca li za ções
re a li za das pe los ór gãos en car re ga dos do con tro le, no âm bi to in ter no e ex ter no. Assim,
den tro de uma in ter pre ta ção mais abran gen te da nor ma, po der-se-ia equi pa rar a au sência de prestação de con tas re fe ri da no art. 25, § 1º , a, da Lei Com ple men tar nº
101/2000, a ou tras ir re gu la ri da des de tec ta das na apli ca ção de ou tras trans fe rên ci a s
vo lun tá ri as. Esta ri am, as sim, ve da das no vas trans fe rên ci as vo lun tá ri as àque les entes
que se apre sen tas sem em si tu a ção de anor ma li da de, seja pela ina dim plên cia na apre sen ta ção de suas con tas ou pela de tec ção, pe los ór gãos re pas sa do res dos re cur sos ou
ór gãos de con tro le, de ir re gu la ri da des no ma nu se io de tais ver bas. Nes se senti do, l embro que as pres ta ções de con tas das trans fe rên ci as vo lun tá ri as são, no mais das ve zes,
apro va das ape nas a par tir do exa me do cu men tal. As ir re gu la ri da des de tec ta das a partir de ins pe ções fí si cas – mes mo que pos te ri o res à apro va ção das con tas, des de que em
um lap so de tem po con si de ra do ra zoá vel para as se gu rar a se gu ran ça ju rí di ca – não podem se si tu ar, por cer to, à mar gem das ve da ções cri a das pelo le gis la dor.
10. Na li nha des sa in ter pre ta ção que ago ra fi ze mos dos dis po si ti vos constan tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 4-5-2000, es ta ria, por tan to, o Mu ni cí pio de
Ta qua ri tin ga do Nor te im pe di do de re ce ber no vas trans fe rên ci as vo lun tá ri as, em
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vir tu de da ir re gu la ri da de de tec ta da na apli ca ção de re cur sos re ce bi dos da Fun dação Na ci o nal de Sa ú de para exe cu ção de um sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio naque le mu ni cí pio, de que tra tam os au tos.

- III 11. Na Ses são ocor ri da no dia 14-11-2001, o Exmº Sr. Mi nis tro Au gus to Sherman Ca val can ti, acom pa nha do de ou tros Pa res que igual men te par ti ci pa ram das discus sões en tão ocor ri das, al vi trou que esta Cor te, com base no art. 25, § 1 º, IV, a, da Lei
Complementar nº 101/2000, já discutido neste Voto, deveria determinar ao Poder
Exe cu ti vo a sus pen são de no vas trans fe rên ci as vo lun tá ri as ao Mu ni cí pio de Ta qua r itin ga do Nor te, em face das im pro pri e da des de tec ta das nes tes au tos. Tal me di da, em
seu enten der, re pre sen ta ria eco no mia pro ces su al e ra ci o na li da de administrativ a e tra ria o be ne fí cio de se ja do – qual seja, a re com po si ção dos va lo res de vi dos por aque le
Município, uma vez a mu ni ci pa li da de, se ven do pri va da do re ce bi men to de no vos recur sos, ten de ria a ado tar pro vi dên ci as no sen ti do de de vol ver os re cur sos apon ta dos
por esta Cor te e sa nar a ir re gu la ri da de exis ten te.
12. Embo ra tal me di da me pa re ça pos sí vel em face da in ter pre ta ção iso la da do
re fe ri do dis po si ti vo le gal cons tan te des se Voto, não cre io ser ela a me lhor al ter nativa.
De iní cio, pa re ce-me que qual quer de ter mi na ção des te Tribu nal di ri gi da ao Poder
Executivo, que ti ves se por fi na li da de blo que ar no vas trans fe rên ci as vo lun tá ri as para
o Mu ni cí pio, de ve ria, ne ces sa ri a men te, ser pre ce di da da oi ti va da par te in te ressada,
ou seja, o Mu ni cí pio (que, diga-se, não se de fen deu no pro ces so), úni co pre ju di ca do
com tal so lu ção. Agir de for ma con trá ria, em meu en ten der, é ig no rar os prin cí pi os do
con tra di tó rio e da am pla de fe sa as se gu ra dos no art. 5º da Car ta Mag na. O pro ce dimento do Tri bu nal po de ria, por tan to, ser tido como in cons ti tu ci o nal, com a con se qüen te nu li da de da de li be ra ção que vi es se a ser pro fe ri da.
13. De ou tra sor te, ain da que as sim não o fos se, te nho sin ce ras dú vi das quan to
à efi cá cia de tal pro vi dên cia, uma vez que a pro i bi ção de trans fe rên ci as vo lun tá ri a s de
re cur sos, pre vis ta na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, não é ab so lu ta. Ao con trá rio,
reza o § 3º do in ci so IV da que le art. 25:
“Art. 25...............................................................................................................
IV.........................................................................................................................
§ 3º Para fins da apli ca ção das san ções de sus pen são de trans fe rên ci as vo luntá ri as cons tan tes des ta Lei Com ple men tar, ex ce tu am-se aque las re la ti vas a ações de
edu ca ção, sa ú de e assis tên cia so ci al.”
14. Vê-se, por tan to, que mes mo que o Tri bu nal de ter mi nas se a sus pen são de
recursos vo lun tá ri os ao Mu ni cí pio, ain da assim ele continuaria podendo per ceber
aque les des ti na dos às ações de edu ca ção, sa ú de e as sis tên cia so ci al. A res pe i to, as sina la ram Edson Ro nal do Nas ci men to e Ilvo De bus, em sua obra in ti tu la da “Enten dendo a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal”:
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“Cum pre res sal tar que aque las trans fe rên ci as vo lun tá ri as cons tan tes do § 3º,
do in ci so IV do art. 25 (ex ce ções no caso de sus pen são – edu ca ção, sa ú de e as sis tência social) cor res pon dem a dois ter ços do to tal de trans fe rên ci as vo lun tá ri as re pas sa das anu al men te (cer ca de R$2 bi lhões). Des ta for ma, em ter mos de va lo res, as puni ções fis ca is, se apli ca das, cor res pon de rão à cer ca de R$1 bi lhão a cada ano.”
15. Te ria, en tão, a sus pen são de re cur sos de ter mi na da por este Tri bu nal, re la tivi za da em face das dis po si ções cons tan tes do men ci o na do § 3º, for ça su fi ci en te para
fa zer com que o Mu ni cí pio de Ta qua ri tin ga do Nor te re gu la ri zas se sua si tu a ção? Creio que o grau de in cer te za da res pos ta a tal per gun ta mos tra-se in com pa tí vel com os
re sul ta dos con cre tos que de vem ser al can ça dos em res pos ta às ações des te Tri bu nal
de Con tas da União.
Ante o ex pos to, ma ni fes tan do-me de acor do com a Uni da de Téc ni ca quan to ao
es sen ci al, VOTO no sen ti do de que o Tri bu nal ado te a de li be ra ção que ora sub me to ao
Colegiado.

DECISÃO Nº 1.063/2001 – TCU – PLENÁRIO 1
1. Pro ces so TC nº 5.918/2000-7 (com 1 vo lu me)
2. Clas se de Assun to: VII – Re pre sen ta ção
3. Inte res sa do: Tri bu nal de Con tas do Esta do de Per nam bu co
4. Enti da de: Mu ni cí pio de Ta qua ri tin ga do Nor te – PE
5. Re la tor: Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não atu ou
7. Uni da de Téc ni ca: SECEX-PE
8. De ci são: O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, de ci de:
8.1. co nhe cer da pre sen te Re pre sen ta ção, por pre en cher os re qui si tos de ad mis si bi li da de cons tan tes do art. 213 do Re gi men to Inter no des ta Cor te, para, no mé rito, con si de rá-la pro ce den te;
8.2. nos ter mos do art. 47 da Lei nº 8.443/92, con ver ter os au tos em To ma da de
Con tas Espe ci al, em vir tu de de ve ri fi ca ção de dano ao Erá rio;
8.3. pro mo ver a ci ta ção so li dá ria do Sr. Eri val do Ara ú jo de Fa ri as, ex-Pre fe i to
de Ta qua ri tin ga do Nor te/PE, e da em pre sa SETENG – Ser vi ços Téc ni cos de Enge nha ria Ltda., para que no pra zo de 15 (quin ze) dias, a con tar da ciên cia, apre sen tem a
este Tri bu nal ale ga ções de de fe sa ou re co lham ao co fres da Fun da ção Na ci o nal de Saú de a quan tia de R$20.768,82 (vin te mil, se te cen tos e ses sen ta e oito re a is e oi ten ta e
dois cen ta vos), atu a li za da mo ne ta ri a men te e acres ci da de ju ros de mora, con ta dos a
par tir de 23-12-1996 até a data de seu efe ti vo re co lhi men to, nos ter mos da le gis la ção
vi gen te, em vir tu de de su per fa tu ra men to detec ta do na ges tão dos re cur sos re ce bi d os
da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de por meio do Con vê nio nº 7/96, que ti nha por ob je to a
1

Esta de ci são ain da ha via sido pu bli ca do no DOU na data do fe cha men to des ta edi ção da
Re vis ta do TCU.
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exe cu ção de um sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio na que le Mu ni cí pio, re me ten do-se
aos alu di dos res pon sá ve is, a tí tu lo de sub sí dio, có pia do Re la tó rio e Voto que fun da men tam esta De ci são;
8.4. pro mo ver a ci ta ção do Mu ni cí pio de Ta qua ri tin ga do Nor te – PE, em face
da não apli ca ção da con tra par ti da mu ni ci pal pre vis ta na Cláu su la Qu ar ta do Con vê nio
nº 7/96, fir ma do en tre aque le Mu ni cí pio e a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, no va lor de
R$9.400,00 (nove mil e qua tro cen tos re a is);
8.5. nos ter mos do art. 43, II, da Lei nº 8.443/92, pro mo ver a au diên cia do Sr.
Eri val do Ara ú jo de Fa ri as, para que, no pra zo de 15 (quin ze) dias, a con tar da ciên cia,
apre sen te a este Tri bu nal ra zões de jus ti fi ca ti va para as se guin tes ocor rên ci as:
8.5.1. in dí ci os de fra u de ine ren tes ao pro ce di men to li ci ta tó rio Car ta-Con vi te nº
16/96, ante os se guin tes fa tos: pre sen ça de do cu men ta ção de ha bi li ta ção de li ci tan t es
com data pos te ri or à re a li za ção do cer ta me; pro ces so li ci ta tó rio au tu a do após a finalização do pro ce di men to; au sên cia de ru bri ca dos li ci tan tes nas pro pos tas apre sen ta das e na
ata de aber tu ra das pro pos tas; não obe diên cia aos prazos re cur sa is pre vis tos na Lei nº
8.666/93, sen do o pro ce di men to jul ga do e ad ju di ca do na mes ma data; so li ci ta ção de
aber tu ra do cer ta me, ex pe di ção e re ce bi men to da Car ta-Con vi te em mes ma data;
8.5.2. re a li za ção de des pe sas sem sua pré via li qui da ção, con tra ri an do os arts.
62 e 63 da Lei nº 4.320/64, caracterizada pela cons ta ta ção de me di ções pa gas, sem
qual quer ates ta ção pela Admi nis tra ção, de que os ser vi ços te nham sido re a li za dos;
8.6 co mu ni car a Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no a ocor rên cia de ir re gula ri da des no Con vê nio FNS 17/96 (SIAFI 311828), bem como a ins ta u ra ção da TCE
cor res pon den te no âmbito do TCU, com vis tas à atu a li za ção do re gis tro no SIAFI re fe ren te ao men ci o na do con vê nio.
8.7. en vi ar có pia des ta De ci são, acom pa nha da do Re la tó rio e Voto que a funda men tam, ao Tri bu nal de Con tas do Esta do de Per nam bu co, sig na tá rio da pre sen te
Representação.
9. Ata nº 55/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 11-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Minis tros pre sen tes: Humber to Gu i ma rães Sou to (Pre si den te), Iram Sa rai va, Val mir Cam pe lo, Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me Pal me ira, Ubiratan Agui ar (Re la tor), Benjamin Zymler e o Ministro-Substituto Augusto
Sher man Ca val can ti.
11.2. Au di tor pre sen te: Mar cos Bem que rer Cos ta.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
UBIRATAN AGUIAR
Ministro-Relator
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COMDEPI – IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE
TINGÜIS, EM PIRACURUCA/PI
Levantamento de Auditoria
Mi nis tro-Re la tor Au gus to Ser man
Gru po I – Clas se V – Ple ná rio
TC-004.742/2001-5 (com 7 vo lu mes)
Na tu re za: Le van ta men to de Au di to ria
Enti da de: Com pa nhia de De sen vol vi men to do Pi a uí – COMDEPI
Responsável: Antonio Avelino Ro cha da Nei va (Diretor-Presidente) – CPF
032.946.923-15
Ementa: Fis cobras 2001. Construção do açude Tingüis, em Piracuruca/PI.
Irregularidades. De ter mi na ção à en ti da de de pro vi dên ci as para afas tar ris co
de fu tu ro pre ju í zo ao erá rio, en tre ou tras. De ter mi na ção de acom pa nha men to
das pro vi dên ci as ado ta das a SECEX/PI. Re mes sa de có pia da de ci são ao De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas, à Com pa nhia de De sen vol vimen to do Pi a uí e à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca liza ção do Con gres so Na ci o nal.

RELATÓRIO
Este pro ces so tem por ob je to o le van ta men to de au di to ria re la ti vo à cons tru ção
do açu de Tin güis (Pro gra ma de Tra ba lho nº 18.544.0515.1851.1338), no Mu ni cí pio
de Piracuruca/PI, sob a execução da Com pa nhia de De sen vol vi men to do Piauí –
COMDEPI, re a li za do em cum pri men to à De ci são Ple ná ria n° 122/2001. O tra ba lho
tem o ob je ti vo de sub si di ar o Con gres so Na ci o nal na ela bo ra ção da lei or ça men tá ria
para o exer cí cio de 2002, por meio do sis te ma Fis co bras.
Pa re cer da Uni da de Téc ni ca
2. Pre liminarmente, a equi pe de au di to ria apre sen tou a se guin te pro pos ta, endos sa da pelo ti tu lar da SECEX/PI (fls. 280/281):
a) au diên cia dos res pon sá ve is em ra zão da exe cu ção, su per vi são e acom pa nhamen to do Con tra to nº 17/98-DEO (açu de Tin güis) en con tra rem-se con cen tra dos sob a
responsabilidade da mes ma em pre sa;
b) di li gên cia ao DNOCS para ob ter in for ma ções acerca da compatibilidade
dos preços uni tá ri os do re fe ri do con tra to com a ta be la de pre ços da que la en ti da de;
c) no jul ga men to de mé ri to do pro ces so, de ter mi nar à Comdepi que cum pra a
Lei nº 8.666/93, de modo a evi tar as se guin tes ocor rên ci as:
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c.1) pro i bi ção de par ti ci pa ção na li ci ta ção a em pre sas que pos su am em sua dire to ria ou qua dro téc ni co/ad mi nis tra ti vo funci o ná rio pú bli co vin cu la do ao Go verno
do Esta do do Pi a uí, em de sa cor do com o art. 3º, § 1º, in ci so I;
c.2) au sên cia/não apre sen ta ção de re gis tros con cer nen tes ao le van ta men to dos
pre ços uni tá ri os da obra e/ou à com po si ção de cus tos uni tá ri os dos ser vi ços cons tantes no or ça men to da obra, com in fra ção do art. 7º, § 2º, in ci so II;
c.3) au sên cia, quan do da li ci ta ção da obra, de pre vi são de re cur sos no Orçamento Ge ral da União que as se gu rem o pa ga men to das obri ga ções de cor ren tes de
obras ou ser vi ços a se rem exe cu ta dos no exer cí cio fi nan ce i ro à épo ca, de acor do com
o res pec ti vo cro no gra ma, com trans gres são do art. 7º, § 2º, in ci so III; e
c.4) exi gên cia de com pro van te de aqui si ção do edi tal de li ci ta ção e seus elemen tos cons ti tu ti vos (su bi tem 3.2.5.6 do edi tal) e va lor de R$500,00 (su bi tem 20.5 do
edi tal) co bra do pelo for ne ci men to do edi tal e seus cons ti tu ti vos su pe ri or ao va lor do
cus to efe ti vo de re pro du ção grá fi ca, com vi o la ção do art. 32, § 5º.
3. Após a re a li za ção da au diên cia do Di re tor-Pre si den te da COMDEPI e de dili gên cia ao DNOCS, de ter mi na das pelo Mi nis tro Mar cos Vi ni ci os Vi la ça, o ana lis ta
Je su al do Ca val can ti Bar ros Fi lho ela bo rou a se guin te ins tru ção, apro va da pelo Di retor e pelo Se cre tá rio (fls. 300/305):
“...........................................................................................................................
3. Ra zões de Jus ti fi ca ti va do res pon sá vel, Sr. Antô nio Ave li no Ro cha da Ne iva (fls. 289/290)
3.1 Irregu la ri da de:
Serviços de execução, consultoria e supervisão encontram-se concentrados sob
a responsabilidade da mesma empresa.
3.2 Justificativa
Em abono a sua conduta, manifestou-se o responsável admitindo a falha (fls.
289/290), dando conta de que já havia providenciado a modificação do contrato,
para exclusão das atividades exorbitantes. Como prova de suas afirmações, fez
acompanhar cópias relativas à Tomada de Preços n° 1/2001, edital às fls. 126/152 –
vol. 2, já conduzida e encerrada, com o escopo de contratação de serviços de
consultoria para acompanhamento, assessoria e fiscalização da Barragem Tingüis .
3.3 Análise
O responsável apresentou em anexo documentos relativos à licitação, que teve
como vencedora a empresa ETAPA – Assessoria de Engenharia Ltda. (fls. 2/6 – v. 2),
que apresentou o menor valor entre os competidores, da ordem de R$1.480.740,00
(hum milhão, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e quarenta reais).
Entretanto, não apresentou ao responsável cópias do contrato original
modificado, tampouco do contrato firmado com a empresa vencedora da nova
licitação.
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Desse modo, fica impossibilitada a análise comparativa entre os valores
originais dos serviços constantes do primeiro contrato e os valores constantes do
novo contrato com a firma ETAPA.
4. Resposta à diligência.
4.1 Manifestou-se o DNOCS apresentando a relação de seus preços e a razão
entre os da empresa contratada (Getel Ltda.) e estes, os quais passamos a analisar
(fls. 296/299):
4.2 De início, cabe ressaltar que trata-se de licitação na modalidade
concorrência do tipo menor preço, como tal, tem como elemento definidor do
julgamento o preço global final ofertado.
4.3 Ou seja, a análise da compatibilidade do preço da proposta vencedora deve
ser efetuada considerando-se o valor total da proposta e não item por item. Deste
modo, em princípio, o fato de alguns preços unitários apresentarem variação a maior
em relação à tabela do DNOCS não implicaria em prejuízo à Administração, vez que
o preço global final contratado foi, de todo modo, o menor.
4.4 Contudo, é fundamental que se atente nesse ponto para o fato do regime de
execução da obra ser o de empreitada por preço unitário.
4.5 Nes sa si tu a ção, cada ser vi ço será pago de acor do com o que for exe cu ta do,
o que pos si bi li ta a exe cu ção a ma i or dos ser vi ços que apre sen tam va ri a ção, o que
gera um ris co de dano à Admi nis tra ção. Em si tu a ção se me lhan te, já se ma ni fes tou o
Exmo. Sr. Relator Minis tro Ubi ra t an Aguiar, no TC–, que resultou na Decisão n º
343/2001 – Ple ná rio:
‘(...) ape sar de o pre ço glo bal da li ci ta ção não ter des to a do sig ni fi ca ti va men te
do pre ço de re fe rên cia da li ci ta ção, a au sên cia de fi xa ção de cri té rio de ace i ta bili dade dos pre ços, de ter mi na do obri ga to ri a men te pela Lei nº 8.666/93, le vou a uma si tua ção te me rá ria na exe cu ção con tra tu al. Como se sabe o pro je to bá si co não pos sui a
mes ma pre ci são que um pro je to exe cu ti vo na fi xa ção dos quan ti ta ti vos e vo lu me de
ser vi ços re que ri dos. O li ci tan te co nhe cen do as fra gi li da des do proje to bá si co pode
perfeitamente apresentar preços superfaturados para itens de ser vi ços que estão
apre sen tan do quan ti ta ti vos su bes ti ma dos no edi tal de li ci ta ção, lo gran do um lucro
ex tra or di ná rio na exe cu ção con tra tu al.’
4.6 Nessa ordem de idéias, impende identificar se o descompasso entre os
preços do licitante vencedor e os constantes da tabela do DNOCS situam-se dentro
dos limites do razoável, bem como ainda se o montante dos serviços com sobrepreço
tem impacto significativo no preço global, o que poderia gerar uma situação
potencialmente danosa, em função de inevitáveis variações nos quantitativos quando
da execução.
4.7 Comparando-se os respectivos preços globais, DNOCS (R$28.820.120,58)
e os da contratada (R$30.804.474,00), verificamos uma diferença a maior para o
segundo da ordem de 7% do valor do contrato.
4.8 Acerca do peso dos serviços com variação a maior no valor total,
procederemos análise a seguir, considerando anormais variações da ordem de 10% a
maior em relação aos constantes na tabela do DNOCS.
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4.9 A tabela a seguir enumera os itens que se enquadram nessa categoria com
seu respectivo índice de variação, e o impacto deste valor unitário em relação ao
preço global base do DNOCS.

Item

Serviço

1.1

Mo bi li za ção de equi pa men tos (vb)

1.3

Des mo bi li za ção (vb)

2.4

Esca va ção, car ga e trans por te c/ lâ mina até 50,00 m na área de ja zi da (expur go) (m³)

3.2.9

Ra zão pre ço
GETEL/preço
DNOCS

Qu an ti ta ti vos a
se rem exe cu ta dos
1

0,40

1,24

1

0,40

1,48

120.000

0,25

Inje ção de cal da de ci men to (saco)

1,36

2.000

0,05

3.2.10

Inje ção de ar ga mas sa de ci men to e
are ia (m³)

1,35

2.000

0,06

3.3.2

Lançamento, espalhamento, ume dec., ex pur go e com pac ta ção de mate ri al de 1 ªca te go ria (m³)

1,57

995.200

2,22

3.3.5

Escavação, carga e transporte e
desc. de mat. de 3ª cat. até 300m
(m³)

1,28

42.000

0,43

3.3.8

Compactação manual ou c/ sapo
mecânico em mat. de 1ªca te go ria
(m³)

1,16

4.900

1,51

109.500

0,34

3.3.10

Re gu la ri za ção de ta lu des (m²)

1,24

Va lor to tal do
item/va lor da
obra (%)

0,014

4.1.3

Esca va ção, car ga e trans. e des carga de mat. de 3ª ca te go ria até 300m
(m³)

1,28

66.000

0,68

4.1.4

Exe cu ção de pré ou pós fis su ra mento (m³)

1,88

2.052

0,14

4.2.2

Con cre to es tru tu ral fck=150kg/cm²
(m³)

1,35

14.417

1,90

5.1.3

Esca va ção, car ga e trans por te e desc.
de mat. de 3ª cat. até 300m (m³)

1,28

3.230

0,03

5.1.4

Exe cu ção de pré ou pós fis su ra mento (m³)

1,88

916

0,06

Ela bo ra ção de EIA/Rima (VB)

1,50

100.000

0,3

1,39

522

0,07

7.1

4.4.1 Tubo PVC rí gi do, cor ru ga do, per fura do para dre na gem (un)
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4.10 Ve ri fi ca-se ini ci al men te que o con jun to dos ser vi ços que apre sen tam va ria ção a ma i or em re la ção à ta be la do DNOCS equi va le a cer ca de 25% do va lor to tal
da obra. O va lor a ma i or de cor ren te des tes ser vi ços é em par te amor ti za da pe los servi ços com pre ço uni tá rio a me nor, re sul tan do na va ri a ção a ma i or to tal de 7%, o que
nos pa re ce den tro dos li mi tes do ra zoá vel, quan to mais quan do se con si de ra que este
foi o me nor pre ço glo bal ofer ta do no cer ta me e a li ci ta ção apa ren te men te trans correu nor mal men te. A pre o cu pa ção re si de, por tan to, no fato de que es tas va ri a ções unitá ri as se con cen trem em itens de gran de va ri a bi li da de no que con cer ne aos quan ti tati vos to ta is exe cu ta dos, o que pode acar re tar ao fi nal uma di fe ren ça de pre ço bem
ma i or do que a es pe ra da.
4.11 Ana li san do os itens 1.1 – Mo bi li za ção de equi pa men tos (so bre pre ço de
24%), 1.3 – Desmobilização (24%) e 7.1 – Ela bo ra ção de Estu dos de EIA/RIMA
(50%), ve ri fi ca mos que além de cor res pon de rem a ser vi ços de pou ca re per cus são no
pre ço to tal (0,40%, 0,40% e 0,30%), são ser vi ços ava li a dos e pa gos como um todo,
vale di zer tem pre ço úni co e in va riá vel, dado não se fra ci o na rem em uni da des de
me di da.
4.12 Os itens 3.2.9 – Inje ção de cal da de ci men to (48%), 3.2.10 – Inje ção de ar ga mas sa de ci men to e are ia (36%), 3.3.8 – Com pac ta ção ma nu al c/ sapo me câ ni co
em mat. de 1ª ca te go ria (16%), 4.1.4 e 5.1.4 – Exe cu ção de pré ou pós fis su ra men to
(88%) e 4.4.1 – Tubo de PVC rí gi do, cor ru ga do, per fu ra do para dre na gem (40%) ou
apre sen tam um quan ti ta ti vo re du zi do, ou têm pou ca ex pres são eco nô mi ca (vide co luna 4), o que re sul ta no pou co im pac to do pre ço uni tá rio a ma i or no pre ço glo bal, o
que faz pre su mir que va ri a ções em seus quan ti ta ti vos va ri a ri am pou co o pre ço fi nal.
4.13 Já os itens 3.3.2 – Lan ça men to, es pa lha men to, ume dec., ex pur go e compac ta ção de ma te ri al de 1° ca te go ria (57%), 3.3.5 – Esca va ção, car ga e trans por te e
descarga de 3ª categoria até 300m (28%), 4.2.2 – Concreto Estrutural fck=150
kg/cm² (35%) apre sen tam tan to in con ve ni en te de re pre sen ta rem um cus to ele va do em
ra zão do to tal (2,22%, 0,43% e 1,90%, res pec ti va men te), quan to o ris co de apre senta rem gran des va ri a ções quan do da exe cu ção, haja vis ta o que se per ce be de obras
se me lhan tes ana li sa das por esta Uni da de Téc ni ca.
4.14 Con tu do, não se pode de pla no ca rac te ri zá-los como su per fa tu ra dos pelo
só fato de apre sen ta rem va ri a ções em re la ção à ta be la do DNOCS. Nes se pon to,
deve-se res sal tar ain da que par te des ses ser vi ços guar dam gra us de com ple xi da de
va ri a dos em fun ção das pe cu li a ri da des de cada obra.
4.15 Ora, por mais pre ci so e de ta lha do que seja o pro ces so de com po si ção de
cus tos exe cu ta do pelo DNOCS, há que se con si de rar que cada obra e cada mer ca do
tem suas par ti cu la ri da des, que ne nhu ma ta be la pode cap tar em sua to ta li da de. Nes se
sen ti do, foi a ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co nos au tos do TC –, po si ção que
aca bou sen do aca ta da na De ci são nº 211/1998 – 2 ªCâ ma ra,‘verbis’:
‘Encon tram-se in ser tos no item 2.2 da ins tru ção as ra zões pe las qua is a Uni dade Técnica se colo ca pela ra zo a bi li da de dos pre ços ofer ta dos na li ci ta ção, o que
afas ta, tam bém em nos so en ten di men to, a ocor rên cia de su per fa tu ra men to:
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a) a ta be la de pre ços do DNOCS apre sen ta va ri a ções sa zo na is (há épo ca em
que os pre ços da ta be la es tão aci ma dos pre ços de mer ca do e há épo ca em que es tão
aba i xo) e va ri a ções em re la ção às re giões (con di ci o na das às dis tân ci as e às con dições de aces so);
b) a ma i or de fa sa gem se deu na ele va ção da bar ra gem, fase em que se pôde observar que as condições de transporte dos agregados, o canteiro de obras, a
mão-de-obra, bem como a pró pria exe cu ção da obra po de ri am ser con si de ra dos fato res que jus ti fi ca vam o au men to dos cus tos;’
4.16 De todo modo, a omis são no sen ti do de se de fi nir cri té ri os de ace i ta bi li dade dos pre ços uni tá ri os, con tra ri an do o pre cep ti vo do art. 40, X, da Lei nº 8.666/93,
aca bou por ge rar uma si tu a ção de ris co de dano à Admi nis tra ção. De no tar que a ne ces si da de de ado tar tal pro vi dên cia no Edi tal não é fa cul da de, mas obri ga ção, como
já as sen tou o Exmo. Sr. Re la tor Mi nis tro Hum ber to Sou to no TC– , que re sul tou na
De ci são nº 60/1999 – TCU – 1 ª Câ ma ra, ‘in lit te ris’:
‘Con clui-se, por tan to, com base nos en si na men tos aci ma ex pos tos, que a aparente faculdade con ti da na ex pres são ‘per mi ti da a fi xa ção de pre ços má xi mos’ (art.
40, X, da Lei nº 8.666/93) trans for ma-se em obri ga ção para o ges tor que, dis pon do de
me i os para co nhe cer os pre ços pra ti ca dos no mer ca do, deve em pe nhar-se em co i bir
prá ti cas de pre ços su per fa tu ra dos e atos antieconômicos.’
5. Con clu são
5.1 Des sa for ma, con si de ran do que:
a) o res pon sá vel pro vi den ci ou a re a li za ção de nova li ci ta ção para con tra ta ção
de empresa di ver sa da exe cu to ra para a re a li za ção dos ser vi ços de fis ca li za ção e
acompanhamento;
b) o preço global ajustado com a empresa con tratada (Construtora Getel
Ltda.) in se re-se nos li mi tes do ra zoá vel;
c) al guns pre ços uni tá ri os apre sen tam uma va ri a ção a ma i or em re la ção à tabe la do DNOCS, e que isto traz ris co de ele va ção sig ni fi ca ti va do pre ço fi nal, em caso
de va ri a ções nos quan ti ta ti vos exe cu ta dos;
d) não se ve ri fi cou dano ao erá rio.
5.2 Propomos:
a) que se de ter mi ne à COMDEPI que, do ra van te, ob ser ve a im po si ção do art.
40, X, c/c o art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93 no sen ti do de es ta be le cer em edi tal a fi xa ção
de cri té ri os de ace i ta bi li da de dos preços unitá ri os e glo ba is.
b) que, da mes ma for ma, se de ter mi ne a esta que ob ser ve a ne ces si da de de que
a exe cu ção de itens do ob je to do con tra to em quan ti da de su pe ri or à pre vis ta no or çamen to da li ci ta ção deve ser pre vi a men te au to ri za da por meio de Ter mo Adi ti vo Contra tu al, o qual de ve rá aten der aos re qui si tos a se guir:
b.1) ser an te ce di do de pro ce di men to ad mi nis tra ti vo no qual fi que ade qua damen te con sig na da a mo ti va ção das al te ra ções ti das por neces sá ri as, que de vem ser
em ba sa das em pa re ce res e es tu dos téc ni cos per ti nen tes, bem as sim ca rac te ri zar a na162
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tu re za su per ve ni en te, em re la ção ao mo men to da li ci ta ção, dos fa tos en se ja do res das
alterações;
b.2) ter seu con te ú do re su mi do pu bli ca do, nos ter mos do art. 61, parágrafo
úni co, da Lei nº 8.666/93; e
b.3) man ter o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro do con tra to (art. 65, d, da Lei nº
8.666/93), haja vis ta que al guns pre ços uni tá ri os en con tram-se aci ma do pre ço base
cons tan te do edi tal de li ci ta ção e ta be la de pre ços do DNOCS;
c) que se en vie có pia do Re la tó rio, Voto e De ci são que vier a ser pro fe ri da ao De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas – DNOCS, à Com pa nhia de De sen volvi men to do Pi a uí – COMDEPI e ao Mi nis té rio da Inte gra ção Re gi o nal e à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal.”
É o relatório.

VOTO
Re gis tro, ini ci al men te, que atuo no pre sen te pro ces so em subs ti tu i ção ao Mi nistro Mar cos Vi ni ci os Vi la ça, com fun da m en to no art. 63 da Lei nº 8.443/92 e nos ter mos da Por ta ria TCU nº 336, de 16-10-2001.
2. Qu anto às questões verificadas na construção do açude Tingüis, que
motivaram a realização da audiência do Diretor-Presidente da COMDEPI e de
diligência ao DNOCS, a SECEX/PI constatou que:
“a) o res pon sá vel pro vi den ci ou a re a li za ção de nova li ci ta ção para con tra tação de em pre sa di ver sa da exe cu to ra para a re a li za ção dos ser vi ços de fis ca li za ção e
acompanhamento;
b) o preço global ajustado com a empresa con tratada (Construtora Getel
Ltda.) in se re-se nos li mi tes do ra zoá vel;
c) al guns pre ços uni tá ri os apre sen tam uma va ri a ção a ma i or em re la ção à tabe la do DNOCS, e que isto traz ris co de ele va ção sig ni fi ca ti va do pre ço fi nal, em caso
de va ri a ções nos quan ti ta ti vos exe cu ta dos;
d) não se ve ri fi cou dano ao erá rio.”
3. Di an te dessas informações, considero adequadas as medidas propostas pela
unidade técnica para resguardar o interesse público e corrigir as falhas apontadas
nestes autos, ressalvadas, quanto à forma, às tendentes a anular os riscos de uma
eventual execução a maior dos itens cotados a preços acima do mercado e da tabela do
DNOCS, que a meu ver requerem aperfeiçoamento.
4. A redação da proposta de encaminhamento cons tan te do su bi tem “b.3” –
“man ter o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro (art. 65, d, da Lei n º 8.666/93), haja vis ta
que al guns preços uni tá ri os en con tram-se aci ma do pre ço-base cons tan te do edi tal
de li ci ta ção e ta be la de pre ços do DNOCS”– não ex pli ci ta, a meu ver, qual a pro vidên cia a ser ado ta da. De ter mi na ção nes ses ter mos po de rá dar mar gem a uma in ter preta ção – até mais pro vá vel - de que se pre ten de, com a de ter mi na ção, res guar dar o in teres se pri va do da em pre i te i ra e não o pú bli co, da Admi nis tra ção.
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5. Embo ra haja situações em que o ree qui lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro possa
dar-se em fa vor da Admi nis tra ção, a prá ti ca e a pró pria no ção teó ri ca cor ren tes são de
que o ins ti tu to la bo ra em fa vor do par ti cu lar, como de fe sa con tra even tos de cor ren t es
de caso for tu i to, for ça ma i or ou fato do prín ci pe, e como con tra pe so em face da su prema cia da Admi nis tra ção nas re la ções ine ren tes ao con tra to ad mi nis tra ti vo, que dis põ e
de prer ro ga ti vas ou “cláu su las exor bi tan tes”, a exem plo da al te ra ção e res ci são unila te ra is de con tra tos, por in te res se pú bli co, en tre outras.
6. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é, portanto, um direito
subjetivo do particular em face da Administração, em razão de seu poder unilateral de
alterar as condições iniciais do contrato, que tem, como contrapartida, o dever de
adotar providências de cunho financeiro com vistas a resguardar a manutenção da
expectativa inicial de lucro do contratado.
7. No presente caso, o que se pretende é, ao contrário de fortalecer o resguardo
do interesse do particular, evitar que este venha a ter ganhos exorbitantes, com
prejuízo para a Administração, pelo futuro aditamento do contrato com aumento
relativo da participação justamente dos itens cujos preços unitários são
expressivamente superiores aos de mercado ou da tabela de referência do DNOCS.
8. A empresa Getel Ltda. sagrou-se vencedora da licitação porque apresentou
menor preço global, ainda que 7% superior à estimativa feita pela COMDEPI,
margem considerada aceitável. Portanto, aparentemente foi obtido o negócio mais
vantajoso para a Administração. Todavia, a depender de como o contrato venha a ser
aditado no futuro, essa situação supostamente vantajosa poderá se transformar em um
contrato antieconômico.
9. Vale aqui transcrever trecho da instrução da Unidade Técnica:
“4.10 Ve ri fi ca-se ini ci al men te que o con jun to dos ser vi ços que apre sen tam vari a ção a ma i or em re la ção à ta be la do DNOCS equi va le a cer ca de 25% do va lor to tal
da obra. O va lor a ma i or de cor ren te des tes ser vi ços é em par te amor ti za da pe los servi ços com pre ço uni tá rio a me nor, re sul tan do na va ri a ção a ma i or to tal de 7%, o que
nos pa re ce den tro dos li mi tes do ra zoá vel, quan to mais quan do se con si de ra que este
foi o me nor pre ço glo bal ofer ta do no cer ta me e a li ci ta ção apa ren te men te trans correu nor mal men te. A pre o cu pa ção re si de, por tan to, no fato de que es tas va ri a ções unitá ri as se con cen trem em itens de gran de va ri a bi li da de no que con cer ne aos quan ti tati vos to ta is exe cu ta dos, o que pode acar re tar ao fi nal uma di fe ren ça de pre ço bem
ma i or do que a es pe ra da.”
10. O receio de que essa hipótese se concretize não está fundado em suposições
desarrazoadas. A fragilidade comum aos projetos básicos, que não permitem uma
correta estimativa de itens, quantitativos e custos, faz com que, muitas vezes, os
quantitativos executados sejam muito diferentes dos planejados, não raro, tornando a
obra muito mais cara do que as estimativas iniciais.
11. A insuficiência de estudos preliminares, tais como levantamentos
topográficos, sondagens e laudos prévios faz com que a Administração trabalhe na
licitação com estimativas baseadas em situações hipotéticas bastante distintas das que
se revelarão reais no decorrer da obra. Isso ocorre especialmente em relação a itens de
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difícil estimativa e igualmente custosa mensuração e conferência posterior, tais como
escavação, movimento de terra etc., o que se mostra um campo aberto para
manipulações de toda ordem, de regra em prejuízo da Administração.
12. A ex pe riên cia da fis ca li za ção de obras pú bli cas de mons tra que são re cor rentes si tu a ções como a des cri ta, que en vol vem a con ju ga ção dos se guin tes fa to res: má
qua li da de do pro je to bá si co; fal ta de de fi ni ção de cri té ri os de ace i ta bi li da de de pre ços
uni tá ri os;contratação de pro pos ta de me nor pre ço glo bal, com pa tí vel com a es ti ma tiva da Admi nis tra ção, mas com gran des dis pa ri da des nos pre ços uni tá ri os, al guns abai xo dos pre ços de mer ca do – jus ta men te os de ma i o res quan ti ta ti vos no pro je to bá si co
– e ou tros mu i to aci ma dos pre ços de mer ca do, de pou ca im por tân cia no pro je to bá sico; e, fi nal men te, o adi ta men to do con tra to com o au men to dos quan ti ta ti vos dos itens
de pre ços uni tá ri os ele va dos e a di mi nu i ção dos quan ti ta ti vos dos itens de pre ços inferi o res. Os adi ti vos, nor mal men te, res pe i tam o li mi te le gal de 25% para acrés ci mos
contratuais.
13. O resultado dessa equação são obras interrompidas antes de seu término, na
medida em que não mais podem ser aditadas, incapazes de proporcionar o esperado
retorno à população, e executadas a preços superfaturados, tudo isso sob o manto de
uma licitação aparentemente correta, em que supostamente houve competição, tendo
sido adjudicada à licitante de melhor proposta, e executada com aparente respeito à
legislação.
14. O nó de toda a ques tão re si de, a meu ver, no des cum pri men to ou, com vê nias pelo ne o lo gis mo, no “mal-cum pri men to” de co man dos da Lei de Li ci ta ções por
par te de ór gãos li ci tan tes em ge ral, e da COMDEPI no caso em apre ço, mais es pe ci ficamente dos dis po si ti vos re fe ren tes às ca rac te rís ti cas e elemen tos cons ti tu ti vos do
pro je to bá si co (art. 6 º, in ci so IX) e da de fi ni ção de cri té ri os de ace i ta bi li da de dos preços uni tá ri os (art. 40, in ci so X). Não é de ma is fri sar, como in for ma do no Re la tó rio,
que a 1ª Câ ma ra do TCU, ao apre ci ar o TC-926.037/1998-6, de re la to ria do Mi nis tro
Hum ber to Sou to (De ci são nº 60/1999), já se ma ni fes tou no sen ti do de que o es ta be leci men to dos cri té ri os de ace i ta bi li da de de pre ços uni tá ri os, com a fi xa ção de preços
má xi mos, ao con trá rio do que su ge re a in ter pre ta ção li te ral da lei, é obri ga ção do ges tor e não sua fa cul da de.
15. Em tese, o descumprimento desses dois dispositivos seria suficiente, a meu
ver, para justificar a anulação do procedimento licitatório, bem assim do contrato dele
decorrente. Todavia, no caso concreto, essa providência não se me parece a mais
apropriada, haja vista encontrar-se o contrato em plena execução, cuja interrupção
ensejaria maiores delongas, com prejuízo para a população-alvo do empreendimento.
Ademais, isso poderia ensejar contestações judiciais, pedidos de indenização e outros
inconvenientes que reforçam o sentimento de incompatibilidade da medida com o
interesse público.
16. Tendo em vista que a situação é de risco de prejuízo para a Administração,
que somente se concretizará se forem feitos aditamentos contratuais nas condições
fundamentadamente temidas, é lícito e consentâneo com o interesse público que o
Tribunal busque sanar a irregularidade do contrato. A solução mais adequada, a meu
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ver, na linha da proposição da unidade técnica, é a adoção de medidas preventivas à
concretização do prejuízo, ainda que não a determinação de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, como já explicado no início.
17. O saneamento do contrato por meio da anulação das distorções dos preços
unitários decorrente da ausência de critério de aceitabilidade poderia ser feito
mediante o estabelecimento de regra, como condição para a celebração de
aditamentos contratuais com alteração de quantitativos, no sentido de que os preços
dos itens aditivados sejam os constantes da tabela de referência do DNOCS. Assim,
caso a contratada aceite a condição, mediante assinatura de termo aditivo, abriria mão
dos preços contratuais, quando da aditivação de quantitativos, para adotar os
constantes da tabela de referência da autarquia federal.
18. Com essa providência, pode-se evitar o potencial prejuízo à Administração
que seria o superfaturamento do preço global efetivo do contrato. Por outro lado, os
aditivos seriam executados com a substituição dos preços contratuais, alguns mais
altos e outros mais baixos do que os da tabela do DNOCS, pelos preços de referência
da própria autarquia, presumidamente compatíveis com os praticados no mercado,
sem prejuízo para a viabilidade financeira do aditivo.
19. Sob o aspecto jurídico, esse critério também se me afigura apropriado na
medida em que respeitará os preços definidos em licitação no tocante ao contrato
principal e estabelecerá um parâmetro em defesa da Administração, mediante acordo
com o particular, por meio de termo aditivo, na eventualidade de alterações de
quantitativos.
20. Essa solução, todavia, requer atenção do Tribunal, por meio da SECEX/PI,
à compatibilidade dos preços constantes da tabela do DNOCS com os praticados pelo
mercado, especialmente em relação aos itens objeto de aditivação, de modo a se evitar
que a decisão do Tribunal acabe por legitimar a prática de preços incompatíveis para
maior, com prejuízo para a Administração, ou para menor, com risco para a
viabilidade econômico-financeira da obra.
Com es sas ob ser va ções, aco lho o pa re cer da SECEX/PI e voto por que o Tri bunal ado te a de ci são que ora sub me to ao Ple ná rio.

DECISÃO Nº 1.054/2001– TCU – PLENÁRIO 1
1. Pro ces so: TC-004.742/2001-5 (com 7 vo lu mes)
2. Clas se de Assun to: V – Le van ta men to de Au di to ria
3. Enti da de: Com pa nhia de De sen vol vi men to do Pi a uí – COMDEPI
4. Res pon sá vel: Anto nio Ave li no Rocha da Neiva(Diretor-Presidente) – CPF
032.946.923-15
5. Re la tor: Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Ca val can ti
1
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Esta de ci são ain da não ha via sido pu bli ca do no DOU na data do fe cha men to des ta edi ção da
Re vis ta do TCU.
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6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não atu ou
7. Uni da de Téc ni ca: SECEX/PI
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões ex postas pelo Relator,
DECIDE:
8.1. de ter mi nar à Com pa nhia de De sen vol vi men to do Pi a uí – COMDEPI que,
em face da au sên cia de de fi ni ção, em edi tal, de cri té ri os de ace i ta bi li da de dos preços
uni tá ri os e glo ba is, ir re gu la ri da de pas sí vel de anu la ção da li ci ta ção e do cor res ponden te Con tra to n º 17/98, ce le bra do com a Cons tru to ra Ge tel Ltda., con di ci o ne a con tinu i da de da exe cu ção des se Con tra to nº 17/98 à ce le bra ção de ter mo adi ti vo, no qual
se pre ve ja que as fu tu ras al te ra ções con tra tu a is em que cons tem acrés ci mos de quan tita ti vos de itens de vam to mar como base os pre ços cons tan tes da Ta be la de Re fe rên cia
do De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas – DNOCS;
8.2. de ter mi nar à Com pa nhia de De sen vol vi men to do Pi a uí – COMDEPI, com
base no art. 43, in ci so I, da Lei nº 8.443/92, que, nas li ci ta ções com a uti li za ção de recur sos fe de ra is:
8.2.1. ob ser ve o dis pos to no art. 40, in ci so X, c/c o art. 43, in ci so IV, da Lei nº
8.666/93, no sen ti do de fi xar em edi tal cri té ri os de ace i ta bi li da de dos pre ços uni tários
e glo ba is;
8.2.2. ob ser ve o prin cí pio de que a exe cu ção de itens do ob je to do con tra to em
quantidade supe ri or à pre vis ta no or ça men toda li ci ta ção deve ser pre vi a men te au tori za da por meio de ter mo adi ti vo con tra tu al, o qual de ve rá aten der aos re qui si tos a
seguir:
8.2.2.1. ser an te ce di do de pro ce di men to ad mi nis tra ti vo no qual fi que ade qua damen te con sig na da a motivação das al te ra ções ti das por ne ces sá ri as, que de vem ser
embasadas em pa re ce res e es tu dos téc ni cos per ti nen tes, bem as sim ca rac te ri zar a natu re za su per ve ni en te, em re la ção ao mo men to da li ci ta ção, dos fa tos en se ja do res das
al te ra ções;
8.2.2.2. ter seu con te ú do re su mi do pu bli ca do, nos ter mos do art. 61, pa rá gra fo
úni co, da Lei n º 8.666/93;
8.2.3. evi te a ocor rên cia das fa lhas aba i xo es pe ci fi ca das, re la ti vas aos dis po si tivos a se guir men ci o na dos da Lei nº 8.666/93;
8.2.3.1. par ti ci pa ção na li ci ta ção a em pre sas que pos su am em sua di re to ria ou
qua dro téc ni co/ad mi nis tra ti vo fun ci o ná rio pú bli co vin cu la do ao Go ver no do Esta d o
do Pi a uí, em de sa cor do com o art. 3º, § 1º, in ci so I;
8.2.3.2. ausência ou não-apresentação de re gis tros con cer nen tes ao le van tamen to dos pre ços uni tá ri os da obra e/ou à com po si ção de cus tos uni tá ri os dos ser vi ços
cons tan tes no or ça men to da obra, com in fra ção do art. 7º, § 2º, in ci so II;
8.2.3.3. au sên cia, quan do da li ci ta ção da obra, de pre vi são de re cur sos no Orçamento Ge ral da União que as se gu rem o pa ga men to das obri ga ções de cor ren tes de
obras ou ser vi ços a se rem exe cu ta dos no exer cí cio fi nan ce i ro à épo ca, de acor do com
o res pec ti vo cro no gra ma, com trans gres são do art. 7º, § 2º, in ci so III; e
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8.2.3.4. exi gên cia de com pro van te de aqui si ção do edi tal de li ci ta ção e seus elemen tos cons ti tu ti vos e co bran ça de va lor su pe ri or ao cus to efe ti vo de re pro du ção grá fi ca pelo for ne ci men to do edi tal e seus cons ti tu ti vos, com vi o la ção do art. 32, § 5º;
8.3. de ter mi nar à SECEX/PI que acom pa nhe a exe cu ção do Con tra to nº 17/98,
fir ma do en tre a COMDEPI e a Cons tru to ra Ge tel Ltda., em es pe ci al a ce le bra ção de
ter mos adi ti vos com al te ra ção de quan ti ta ti vos, de ven do ve ri fi car se fo ram usa dos,
para os itens ma jo ra dos, os pre ços cons tan tes da Ta be la de Re fe rên cia do DNOCS,
bem como ava li ar a com pa ti bi li da de des ses pre ços com os pra ti ca dos no mer ca do
lo cal; e
8.4. re me ter có pia des ta de ci são, bem como do re la tó rio e voto que a fun da mentam, ao De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas, à Com pa nhia de De sen volvi men to do Pi a uí, ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal e à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fiscalização do Con gres so Na ci o nal.
9. Ata nº 55/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 11-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quorum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Hum ber to Gu i ma rães Sou to (Pre si den te), Iram Sa ra iva, Val mir Cam pe lo, Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me Pal me ira, Ubi ra tan Agui ar, Ben ja min Zymler e o Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Caval can ti (Re la tor).
11.2. Au di tor pre sen te: Mar cos Bem que rer Cos ta.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Ministro-Relator
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GUILHERME FONTES FILME LTDA. – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DA LEI “ROUANET” E DA LEI
DO AUDIOVISUAL
To ma da de Con tas Espe ci al
Mi nis tro-Re la tor Mar cos Bem que rer Cos ta
Mi nis tro-Re da tor Iram Sa ra i va
Gru po I – Clas se IV – Ple ná rio
TC-009.231/2001-7 (c/ 15 vo lu mes)
Natureza:Tomada de Con tas Espe ci al
Enti da de: Gu i lher me Fon tes Fil me Ltda.
Res pon sá vel: Gu i lher me Ma cha do Car do so Fon tes
Emen ta: To ma da de Con tas Espe ci al ins ta u ra da em de cor rên cia da não-aprova ção da pres ta ção de con tas de re cur sos cap ta dos por meio da Lei “Rou a net”
e da Lei do Au di o vi su al. Cap ta ção de par te dos re cur sos au to ri za dos. Apre senta ção de pres ta ção de con tas par ci al. Au sên cia de in dí ci os de lo cu ple ta men to
ou de des vio de re cur sos fe de ra is. Não-ca rac te ri za ção de má-fé do res pon sável. De ter mi na ções di ver sas. For ma ção de apar ta do vi san do ao acom pa nhamen to das de ter mi na ções. Enca mi nha men to de có pia da de li be ra ção, do Re lató rio e da Pro pos ta de De ci são a di ver sos ór gãos e en ti da des. Re mes sa de cópia dos au tos à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Rio de Ja ne i ro, em aten di men to
à so li ci ta ção for mu la da nes te sen ti do. Arqui va men to.

RELATÓRIO
Tra ta-se da To ma da de Con tas Espe ci al ins ta u ra da pelo Mi nis té rio da Cul tu ra,
ten do como res pon sá vel o Sr. Gu i lher me Ma cha do Car do so Fon tes, só cio-ge ren te da
em pre sa Gu i lher me Fon tes Fil me Ltda. – GFF, em de cor rên cia da não-apro va ção da
pres ta ção de con tas dos re cur sos cap ta dos por meio das Leis nº s 8.313/91 (“Lei Rou a net”) e 8.685/93 (“Lei do Au di o vi su al”), para a exe cu ção do Pro je to in ti tu la do “Cha tô
– o Rei do Bra sil”.
2. Trans cre vo, a se guir, ex cer tos da ins tru ção ela bo ra da pela Ti tu lar da 3ª Di reto ria Téc ni ca da Se cex/RJ, que ex põe os fa tos, com pro pri e da de (fls. 26/52):
“II – DOS FATOS
II.1 – Con ces são de re cur sos com base na Lei Rou a net
O Ministro da Cultura apro vou ad re fe ren dum da Comissão Na cional de
Incen ti vo à Cul tu ra – CNIC, me di an te a Por ta ria nº 164, de 8-12-95 (fls. 96/97 – Volu me I), a cap ta ção de re cur sos no mon tan te de 14.280.570 UFIR pelo pro po nen te do
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pro je to ‘Cha tô – O Rei do Bra sil’, me di an te do a ções ou pa tro cí ni os na for ma pre vis t a
no ar ti go 19 da Lei nº 8.313/91, (...).
A Lei Rou a net não exi ge con tra par ti da do pro po nen te, o qual po de rá cap tar inte gral men te o va lor au to ri za do, o que po de ria ter acon te ci do quan do da prime i ra au to ri za ção ha vi da me di an te a Por ta ria MinC nº 164, de 8-12-95.
Tan to a Lei n º 8.313/91 como as de ma is nor mas em vi gor, por oca sião da au tori za ção do MinC, não fi xa vam pra zo li mi te para a cap ta ção de re cur sos. So men te
com o ad ven to da Por ta ria MinC nº500/98, foi es ta be le ci do o pra zo para cap ta ção
de três exer cí ci os, ar ti go 13.
II.2 – Con ces são de re cur sos com base na Lei do Au di o vi su al
O Secretário para o De senvolvimento Audiovisual, mediante o Ofí cio/SDAv/MinC/361/96 (fl. 314 – vo lu me III), de 25-6-1996, so li ci tou para que fos se
pos sí vel a emis são do Com pro van te de Apro va ção de Pro je to – CAP o en vio dos se guin tes do cu men tos:
(...)
c) com pro van te da efe ti va ção da con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de terce i ros, equi va len te a, no mí ni mo 40%, do or ça men to glo bal.
Em 27-6-1996, o pro po nen te en ca mi nhou os se guin tes do cu men tos:
(...)
c) de cla ra ção de que a con tra par ti da, 89,72% dos re cur sos res tan tes, se riam de responsabilidade da Guilherme Fontes Fil mes Ltda., atra vés de seu só cio-ge ren te.
Tal de cla ra ção, ape sar de con fli tar com a Lei do Au di o vi su al, foi ace i ta como
com pro van te da efe ti va ção da con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de terceiros,
con for me se ve ri fi ca às fo lhas 334 – vo lu me III.
Me di an te o Com pro van te de Apro va ção de Pro je to – CAP n º 223, de 1º-8-1996
(fls. 319 e 337 – Vo lu me III), a em pre sa na ci o nal Gu i lher me Fon tes Fil mes Ltda., foi
cre den ci a da a ob ter in ves ti men tos, con for me pre vis to na Lei nº 8.685/93, para o proje to ‘Cha tô – o Rei do Bra sil’, se gun do as se guin tes con di ções (...):
em UFIR – data base 15-7-1996
1.Va lor do or ça men to
2.Va lor li mi te de cap ta ção cf. Lei nº 8.685/93
3.Va lor da con tra par ti da com pro va da

13.613.334,06
1.700.000,00
12.913.334,06

Foi pre vis ta no or ça men to apro va do pelo MinC uma taxa de ad mi nis tra ção de
368.028,84 UFIR, a tí tu lo de cus tos in di re tos (fl. 319 – Vo lu me III).
(...)
Mediante o Comprovante de Aprovação de Proje to nº 223-A/96, de
22-10-1996, o CAP nº 223, de 1 º-8-1996 so freu al te ra ções em face da Me di da Pro visó ria nº 1.515/96 [atu al Lei nº 9.323/96], pas san do a apre sen tar as se guin tes con dições (...):
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Qu a dro III
VALOR (R$)

PARTICIPAÇÃO (%)

12.043.716,64(*)

100

Va lor li mi te de cap ta ção cf. Lei nº 9.323/96

3.000.000,00

25

Va lor da con tra par ti da com pro va da

9.043.716,64

75

Va lor do or ça men to

Fon te : fl. 358 (vo lu me III)
(*) va lor idên ti co ao do or ça men to en ca mi nha do para ob ten ção de in cen ti vos
da Lei Rou a net
(...)
A Comissão de Va lores Mobiliários – CVM, mediante o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEI/CAV/068/96, de 5-12-96 (fl. 361 – vo lu me III), au to ri zou a
emis são e a co lo ca ção de cer ti fi ca dos de Inves ti men to re pre sen ta ti vos de di re i tos de
comercialização da obra em exa me, sob as se guin tes con di ções:
Va lor da emis são re gis tra da / au to ri za da

R$3.000.000,00

Va lor uni tá rio do tí tu lo

R$40.000,00

Qu an ti da de de quo tas emi ti das

75 quo tas

Pra zo da dis tri bu i ção pri va da

360 dias – en cer ran do-se em 30-11-1997

Consoante apro va ção do Se cre tá rio para o De sen vol vi men to do Au di o vi su al,
em 22-10-1997, o CAP n º 223-A foi pror ro ga do até 22-10-1998 (fl. 373 – vo lu me III),
tendo o en dosso da CVM, consoante OFÍCIO/CVM/SEP/GEI/CAV/1.235/97, de
15-12-97 (fl. 378).
O qua dro de mons tra ti vo, às fo lhas 384 (vo lu me III), de mons tra que fo ram emitidas integralmente as 75 quotas, totalizando um montante de investimento de
R$3.000.000,00.
Qu a dro IV
DATA DA
SUBSCRIÇÃO

QTD. DE
QUOTAS

VALOR
(R$)

DO

17

680.000

23-12-96

WHITE MARTINS
NORDESTE, WHITE
MARTINS NORTE,
WHITE MARTINS
FOMENTO, LIQUID
CARBONIC NORDESTE E
CIA NACIONAL DE
CARBURETO

8

320.000

30-12-96

IPIRANGA

10

400.000

18-12-96

SUBSCRITORES
VOLKSWAGEM
BRASIL Ltda.
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VALOR
UFIR (*)
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DATA DA
SUBSCRIÇÃO

SUBSCRITORES

QTD. DE
QUOTAS

VALOR
(R$)

20/03/97

WHITE
MARTINS
NORDESTE E WHITE
MARTINS NORTE

7

280.000

CREDICARD

12

480.000

26-8-97

CITIBANK

11

440.000

15-12-97

BNDESPAR

7

280.000

29-12-97

TAM

1

40.000

30-12-97

TAM

2

80.000

TOTAL SUBSCRITO

75

3.000.000

2-5-97

VALOR
UFIR (*)

3.339.154,7411

Fon te: vo lu me III
(*) va lor ob ti do com base no sis te ma dé bi to, ver são 3.0, sem ju ros com UFIR
de 1,0641
Por oca sião da apro va ção do CAP nº223, en con tra va-se em vi gor a Por ta ria
MinC nº 71, de 8-5-1996, a qual foi revogada pela Por taria MinC nº 63, de
11-4-1997.
III – Au di to ria re a li za da pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM
Em 8-10-1999 (fl. 750 – Vo lu me XIV), a CVM re a li zou ins pe ção na GFF cujo
re la tó rio apon tou as se guin tes res sal vas:
1. ‘for ma in cor re ta de con ta bi li za ção dos eventos re fe ren tes aos pro je tos ‘Chatô’, ‘500 Anos’ e ‘Bel li ni e a Esfin ge’;
2. er ros no pre en chi men to das in for ma ções se mes tra is do au di o vi su al – ISA;
3. ine xis tên cia de li vros con tá be is re fe ren tes ao exer cí cio so ci al de 1999;
4. ine xis tên cia de con tro les ex tra con tá be is que su por tem as in for ma ções for neci das ao MinC;
5. di ver sas irregularidades cons ta ta das através da circularização re a li za da,
tais como no tas fis ca is ‘fri as’, des vio de re cur sos do pro je to ‘500 Anos’ para o pro je to
‘Cha tô’ etc.’.
Di an te das im pro pri e da des apon ta das pela equi pe de ins pe to res foi pro pos ta a
ins ta u ra ção de in qué ri to ad mi nis tra ti vo com o ob je ti vo de apro fun dar os fa tos aponta dos, que cul mi nou com a ins ta u ra ção da pre sen te to ma da de con tas es pe ci al.
IV – Au di to ria re a li za da pela Ces pe –Fun da ção Uni ver si da de de Bra sí lia
Em 16-8-2000 (fls. 805/868 – Vo lu me XIV), a equi pe de au di to res ex ter nos da
UnB apre sen tou re la tó rio conten do as se guin tes observações:
a) os do cu men tos fis ca is re la ci o na dos como ini dô ne os pela Se cre ta ria da Fazen da do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro de ve ri am ser glo sa dos (fl. 815 – Vo lu me XIV);
b) os de sem bol sos su por ta dos por do cu men tos emi ti dos por em pre sa na con dição de ‘não ha bi li ta do’, con so an te site Sin te gra/ICMS da Se cre ta ria de Esta do de
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Fazenda do Rio de Janeiro, no to tal de R$117.248,00 deveriam ser glo sa dos (fl.
815 – Vo lu me XIV);
c) o de sem bol so em fa vor da em pre sa no ex te ri or, su por ta do ape nas porin vo ices, de ve ria ser glo sa do (fl. 816 – Vo lu me XIV);
d) os de sem bol sos re a li za dos com ad vo ga dos, com re mu ne ra ção de só ci os e
com pes so al não vin cu la do ao pro je to de ve ri am ser glo sa dos (fl. 816 – Vo lu me XIV);
e) desembolsos de outros projetos adicionados aos desembolsos do projeto
‘Cha tô’ (fl. 816 – Vo lu me XIV);
f) existência de um cré di to a fa vor do pro po nen te, a tí tu lo de taxa de ad mi nistra ção ain da não re a li za da, no va lor de R$611.036,74 (fl. 817 – Vo lu me XIV);
g) re a li za ção de des pe sas (R$11.412.121,64) em va lor su pe ri or ao or ça men to
aprovado (R$11.355.909,36, equivalente a 14.262.634,21 UFIR), qual seja
R$56.212,58 (fl. 817 – Vo lu me XIV);
h) con tra par ti da apre sen ta da pelo pro po nen te ajus ta da para R$2.718.342,46
(fl. 817 – Vo lu me XIV);
i) fo ram tes ta dos 100% dos re cur sos cap ta dos e 5,6% das tran sa ções cor re la ci o na das (fl. 819 – Vo lu me XIV).
A Co or de na ção de Pres ta ção de Con tas da Secre ta ria do Au di o vi su al – SAV,
em agos to/2000 (fls. 869/891), apre sen ta re la tó rio fi nal so bre a pres ta ção de con tas
en ca mi nha da pelo pro po nen te em 2-7-2000, quan to aos re cur sos ob ti dos me di an te a
Lei nº 8.313/91 e Lei n º 8.685/93.
É opor tu no es cla re cer que o pro po nen te foi ou vi do, nes ta opor tu ni da de, quan to
às res sal vas apon ta das pela SAV e apre sen tou as jus ti fi ca ti vas jul ga das ne ces sá ri a s
(fls. 887/890 – Vo lu me XIV), as qua is fo ram exa mi na das pela Co or de na ção de Presta ção de Con tas da Se cre ta ria do Au di o vi su al – SAV.
(...)
O Se cre tá rio de Au di o vi su al, em 30-11-2000 (fl. 1.098 – Vo lu me XIV), con si derando que o proponente não aten deu às solicitações do Parecer nº
1/2000-CPV/Sav/MinC (fls. 936/987 – Vo lu me XIV) como tam bém não en tre gou o
pro du to fi nal, pro põe ao Subsecretário de Planejamento, Orça mento e Ges tão do
MinC a ins ta u ra ção de to ma da de con tas es pe ci al.
VII – Rela tó rio de To ma da de Con tas Espe ci al nº 16/2000
A Subsecretaria de Planejamento,Orçamento e Ges tão do MinC, em 19-1-2001,
apósretificaçãodorelatórioinicial,inscrevearesponsabilidadenaconta‘div er sos res ponsá ve is’ o Sr. Gu i lher me Ma cha do Car do so Fontes, pela não apro va ção da pres ta ção de
con tas, pelo va lor atu a li za do, até 18-1-2001, de R$374.172,86 (fl. 1.192 – Vo lu me XIV). O
va lor ori gi ná rio cor res pon de a R$216.780,81, re pre sen ta do pela se guin te com po si ção:
Qu a dro IX
COMPOSIÇÃO DO DÉBITO EM VALORES CONSOLIDADOS
No tas fis ca is ini dô ne as
Des pe sas ban cá ri as não pre vis tas no pro je to apro va do
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VALOR – R$
193.177,06
4.978,75
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Aqui si ção de ma te ri al per ma nen te
Des pe sas de ou tros pro je tos
TOTAL

3.700,00
14.925,00
216.780,81

Fon te: (fl. 1.192 – Vo lu me XIV)
VIII – No vos ele men tos en ca mi nha dos pelo pro po nen te à SFCI
Em 14-1-2001, o pro po nen te en ca mi nha à SFCI no vos do cu men tos e jus ti fi ca tivas jul ga dos ne ces sá ri os para o aca ta men to das con tas (fls. 1.209/1.215 – Vo lu me
XIV), bem como so li ci ta que se jam ana li sa das tam bém as ra zões apre sen ta das às folhas 1036/1094 – Vo lu me XIV.
Di an te des ses no vos ele men tos, em 16-1-2001, a Di re to ria de Au di to ria de Progra mas da Área de Admi nis tra ção re tor na os pre sen tes au tos para re e xa me pela Se cre ta ria de Au di o vi su al (fl. 1.217 – Vo lu me XIV).
IX – Re e xa me dos ele men tos tra zi dos pelo pro po nen te
O Se cre tá rio de Au di o vi su al, em 18-4-2001 (fls. 1.245/1.249 – Vo lu me XIV), de
pos se do Pa re cer nº 5/2001-MinC (fls. 1.225/1.230 – Vo lu me XIV), de 5-4-2001, e do
Despacho nº 32/2001-CJ/MinC, de 10-4-2001 (fls. 1.231/1.232-Vo lu me XIV) tece
bre ve his tó ri co a res pe i to das di ver sas tra mi ta ções ocor ri das no pro ces so. Por fim,
su ge re a ado ção das se guin tes me di das:
a) o re en vio do pro ces so à SFCI, consi de ran do al guns as pec tos:
a.1) o pro po nen te exe cu tou todo o pro je to, res tan do ape nas a sua fi na li za ção
em pe lí cu la, con so an te exa me do con sul torad hoc do MinC (...);
a.2) a in sis tên cia dos pro cu ra do res do pro po nen te em con si de ra rem a apli cação da ju ris pru dên cia do TCU ao caso em tela;
a.3) o dis pos to no art. 11, § 3º, do De cre to nº 974/93, que re gu la men ta a Lei nº
8.685/93, e de ter mi na que no caso de cum pri men to de mais de 70% do va lor or ça do do
pro je to, a de vo lu ção será pro por ci o nal à par te não cum pri da, po den do os in ves ti dores
escolherem outra em pre sa pro du to ra para con clu são do pro je to;
b) a so li ci ta ção à CVM, nos ter mos do § 3º do art. 11 do De cre to n º 974/93, de
convocação dos investidores do projeto para nomeação de um produ tor de le ga do
para re a li zar a sua fi na li za ção.
Res sal ta o Sr. Se cre tá rio de Au di o vi su al ser im pres cin dí vel o pro nun ci a men to da
SFCI, pois ha ven do a re gu la ri za ção das con tas do pro po nen te, se for o caso, a Se cre taria de Au di o vi su al po de rá exa mi nar a pos si bi li da de de con ce der uma nova au to ri zação
para a fi na li za ção do proje to, no me an do ou tra em pre sa para con clu ir o filme.
A Mi nis tra Inte ri na do MinC, na mes ma data, au to ri za o en ca mi nha men to
do pro ces so à SFCI, en dos san do as pro pos tas apre sen ta das pela Se cre ta ria de
Au di o vi su al.
X – Re la tó rio de Au di to ria nº 073461/2001 da SFCI
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O re la tó rio do Con tro le Inter no, às fo lhas 1.256/1.263 – Vo lu me XIV, con clui
que o res pon sá vel é de ve dor do Te sou ro Na ci o nal, es tan do, por isso, ins cri to na con t a
‘di ver sos res pon sá ve is’, con for me nota de lan ça men to nº 2001NL00003.
O di ri gen te do ór gão de Con tro le Inter no e a Mi nis tra de Esta do da Cul tu ra,
di an te da não-apro va ção da pres ta ção de con tas pelo res pon sá vel, opi nam pela ir regularidade das suas con tas (fls. 1.268/1.269 – Vo lu me XIV).
XI – Aná li se do TCU
XI.1 – Do cumentos com evidência de irregularidade, no montante de
R$193.177,06 (...)
A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio de Ja ne i ro, de pos se de có pi as de
no tas fis ca is, con so an te Me mo ran do F/CIS nº 89, de 21-6-2000 (fls. 537/543 – Vo lu me XIV), apon ta di ver sas res sal vas, no en tan to a Se cre ta ria de Au di o vi su al glo sou
ape nas as se guin tes:da Bes san Pro du ções Artís ti cas Ltda.
Qu a dro X
Nº NF/DATA

VALOR – R$

3201/2.9.96

5.000,00

3349/6.9.96

4.000,00

3375/9.9.96

823,85

3376/9.9.96

3.324,18

3384/9.9.96

1.349,50

3385/9.9.96

1.799,73

3440/11.9.96

6.605,20

4688/1.11.96

2.000,00

5072/25.11.96

500,00

5872/20.12.96

200,00

6737/3.2.97

600,00

6738/3.2.97

1.200,00

6739/3.2.97

1.200,00

6740/3.2.97

1.200,00

6741/3.2.97

2.000,00

6742/3.2.97

1.000,00

7285/27.2.97

4.000,00

7286/27.2.97

4.000,00

7287/27.2.97

2.400,00
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7288/27.2.97

2.400,00

Nº NF/DATA

VALOR – R$

7289/27.2.97

2.400,00

7290/27.2.97

1.200,00

7402/3.3.97

5.000,00

7990/25.3.97

4.000,00

7991/25.3.97

4.000,00

7992/25.3.97

2.400,00

7993/25.3.97

2.400,00

7994/25.3.97

2.400,00

8006/25.3.97

300,00

8197/3.4.97

300,00

8294/8.4.97

300,00

8630/22.4.97

14.040,00

8738/28.4.97

5.000,00

8766/29.4.97

4.000,00

8767/29.4.97

4.000,00

8768/29.4.97

2.400,00

8769/29.4.97

2.400,00

8770/29.4.97

2.400,00

8771/29.4.97

300,00

3202/02.9.96

2.830,00

Nº NF/DATA

VALOR – R$

8772/29.4.97

300,00

8804/29.4.97

1.600,00

8909/5.5.97

2.838,00

9447/26.5.97

2.400,00

9460/26.5.97

5.000,00

9663/4.6.97

5.000,00

9895/12.6.97

2.000,00
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10255/25.6.97

3.000,00

10287/26.6.97

2.400,00

10288/26.6.97

4.000,00

10289/26.6.97

6.000,00

11730/22.8.97

200,00

11870/1.9.97

5.000,00

12233/12.9.97

5.000,00

12504/24.9.97

2.000,00

12540/29.9.97

5.000,00

12925/15.10.97

5.000,00

13162/22.10.97

2.500,00

13560/6.1197

3.390,00

TOTAL :

170.300,46

Fon te: fls. 872/873-Vo lu me XIV e qua dro V
Nota: as no tas fis ca is as si na la das não fa zem par te da re la ção en ca mi nha da no
Me mo ran do F/CIS nº 89, de 21-6-2000 (fls. 537/543 – Vo lu me XIV)
A Se cre ta ria de Au di o vi su al, no re la tó rio de fo lhas 872/873 e 892/894 – Vo lu me
XIV, dis cri mi na, com base em in for ma ção da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio
de Ja ne i ro, to das as no tas fis ca is ini dô ne as que de ve ri am ser glo sa das. Ocor re que
fo ram in se ri dos nes te qua dro de mons tra ti vo, do cu men tos fis ca is da Bes san Pro duções Artís ti cas Ltda., não in di ca dos pela Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio de
Ja ne i ro como ini dô ne os, a sa ber:
Qu a dro XI
N. NF/DATA

VALOR – R$

3202/02.9.96

2.830,00

13162/22.10.97

2.500,00

8294/8.4.97

300,00

5872/20.12.96

200,00

SUBTOTAL (A)

5.830,00

TOTAL DE NF GLOSADAS (B)

170.300,46

TOTAL AJUSTADO (B)-(A)

164.470,46

Fon te : fo lhas 540 – Vo lu me XIV – item 8 º e Qu a dro X
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Não fo ram en con tra dos nos au tos ele men tos que com pro vem a ini do ne i da de
des tas no tas fis ca is as si na la das.
Qu a dro XII
DEMAIS DOCUMENTOS CONSIDERADOS
INIDÔNEOS

N º NF

DATA

Ima gem e Ação Pro du ções Artís ti cas Ltda.

323

N/D

1.600,00

Luz Má gi ca do Le blon Pro du ções Ltda.

33

1º-9-95

3.000,00

Luz Má gi ca do Le blon Pro du ções Ltda.

38

4-10-95

2.000,00

Luz Má gi ca do Le blon Pro du ções Ltda.

39

6-11-95

2.000,00

13,14,16,19

N/D

10.441,10

Bri an M. Se well Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas Ltda.

218

5-12-95

3.688,50

Bri an M. Se well Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas Ltda.

220

8-12-95

147,50

-

-

Alô Ví deo Ltda.

TOTAL

VALOR – R$

22.876,60

Fon te: fo lhas 538/541 e 892/894 – Vo lu me XIV e qua dro V
Esses do cu men tos fis ca is enu me ra dos não pos su íam au to ri za ção ar qui va da
na Di vi são de Fis ca li za ção 3 da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio de Ja nei ro, por essa ra zão fo ram con si de ra dos ini dô ne os. Re gis tre-se que aque la Se creta ria Mu ni ci pal in di cou ou tros do cu men tos fis ca is que tam bém não pos su íam auto ri za ção ar qui va da na Di vi são de Fis ca li za ção 3, en tre tan to, a Se cre ta ria de Audi o vi su al, no re la tó rio de fo lhas 892/894-Vo lu me XIV, não glo sou es ses re fe ri dos
do cu men tos.
XI.2 – Des pe sas de ou tros pro je tos
Glo sa da im por tân cia no mi nal de R$7.725,00, con for me qua dro aba i xo.
Qu a dro XIII
PRESTADOR DE SERVIÇOS

N. NF

N. CHEQUE

VALOR – R$

PROJETO

Acci on Prod. Artís ti cas Ltda.

487

599

7.200,00

‘500 Anos’

Phi lip pe Ne i va Pro du ções Ltda.

885

121

7.725,00

‘500 Anos’

TOTAL

14.925,00

Fon te: Qu a dro VI
A fir ma em 6-5-1998, en ca mi nhou do cu men to à SecretariaMunicipal de Fa zen da do Rio de Ja ne i ro re ti fi can do da Nota Fis cal nº 487 al te ran do a des cri ção do
ser vi ço para ‘ser vi ços pres ta dos para o fil me ‘Cha tô’ (fl. 1.068 – Vo lu me XIV), ra zão
pela qual pode-se ace i tar a des pe sa como do pro je to ‘Cha tô’.
XI.3 – Aqui si ção de ma te ri al per ma nen te
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De vo lu ção aos co fres pú bli cos o va lor no mi nal de R$1.890,00 cor ri gi dos.
Qu a dro XIV
FORNECEDOR

RECEITA N. NF

DATA DA
EMISSÃO
DO
CHEQUE

VALOR
R$

FOLHAS
VOLUME IX

Agostinho dos San tos Co mércio de Anti gui da des Ltda.

(*)

1

(*)

310,00

(*)

Du ma resq Anti gui da des Ltda.

3

222

6-4-1998

1.500,00

fls.6

Mi cros ta ti on Infor má ti ca Ltda.

1

2220

7-4-1998

1.890,00

fls.8

TOTAL

3.700,00

Legenda:
Re ce i ta 1 – Re cur sos ori un do da Lei Rou a net
Re ce i ta 3 – Re cur sos de con tra par ti da
(*) do cu men to não en con tra do no Vo lu me IX (ano 1998), va lor ob ti do por diferença
Fon te : Qu a dro VII
O exa me do de mons tra ti vo per mi tiu con clu ir que a Nota Fis cal nº 222 foi hon ra da com re cur sos de con tra par ti da (re ce i ta 3). Tais re cur sos fo ram apor ta dos em
mon tan te su pe ri or ao de vi do pelo pro po nen te. Des ta for ma não é lí ci to a glo sa des sa
despesa.
É opor tu no re gis trar que fo ram en con tra dos ou tros do cu men tos fis ca is, no ano
de 1998, uti li za do como ano de exa me, emi ti dos por aque les for ne ce do res e ou tros,
cuja ra zão so ci al e va lo res po dem si na li zar que a aqui si ção te nha sido de ma te ri al
per ma nen te, tais como:
Qu a dro XV
RECEITA

N. NF

DATA DA
EMISSÃO DO
CHEQUE

Mi cros ta ti on

1

2294

6-3-98

Infor má ti ca Ltda.

1

2335

Mon te chio Com. de Móve is Usa dos

1

Antique Center Anti quários

4

FORNECEDOR

VALOR
R$

FOLHAS
VOLUME IX

714,00

fl. 3

11-3-98

2.495,00

fl. 3

128

12-6-98

750,00

fl. 38

51

2-12-98

1081,50

fls.9

Le gen da :
Re ce i ta 1 – re cur so ori un do da Lei Rou a net
Re ce i ta 4 – re cur sos ou tros (apli ca ção fi nan ce i ra)
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

179

Os argumentos apre sen ta dos pelo pro po nen te, às fo lhas 916 do Vo lu me XIV,
que es cla re cem que os bens fo ram ad qui ri dos para com po si ção de ce ná rio do fil me,
que se pas sa em épo cas pas sa das, são su fi ci en tes para que as des pe sas se jam ace i tas,
sal vo a re la ti va à aqui si ção de mi cro com pu ta dor. Ali a do ao fato de ou tras des pe sas
de mes ma na tu re za te rem sido con si de ra das vá li das para efe i to de pres ta ção de contas pela Se cre ta ria de Au di o vi su al.
XI.4 – Trans fe rên cia ir re gu lar de re cur sos para ou tro pro gra ma
As saídas de recursos do pro je to ‘Cha tô’ e as res pec ti vas en tra das na conta-corrente 121.406-3 do projeto ‘500 Anos’ foram con firmadas pelo proponente.
Assim cabe a de vo lu ção ao pro je to ‘Cha tô’ do mon tan te de R$926.100,00 trans fe ri do
para o pro je to ‘500 Anos’.
XI.5 – A Qu es tão da Con tra par ti da
A Lei do Au di o vi su al exi ge uma con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de ter cei ros cor res pon den te a 20% do or ça men to glo bal (art. 4º, § 2º, alí nea a, da Lei nº
8.685/93, al te ra da pela Lei nº 9.323/96), es tan do li mi ta da, por pro je to, a con ces são
de re cur sos ao va lor R$3.000.000,00 (art. 4º, § 2º, alí nea b, da Lei n º 8.685/93, al tera da pela Lei nº 9.323/96).
A Lei Rou a net, ape sar de tam bém in cen ti var pro je tos au di o vi su a is, não exi ge
con tra par ti da do pro po nen te.
Assim, se ques ti o na, à pri me i ra vis ta, a le ga li da de da con ces são ao mes mo projeto de benefícios fiscais dis tin tos, dis ci pli na dos por re gras con fli tan tes e que não
per mi tem o com par ti lha men to por um só pro je to be ne fi ciá rio, bem como a ló gi ca que
fun da men tou a de ci são do pro po nen te em op tar por ob ter a au to ri za ção para cap tação de re cur sos se gun do a le gis la ção cor re la ta à Lei do Au di o vi su al, uma vez que há
a exi gên cia de con tra par ti da e a com pro va ção da fon te de re cur sos, se jam pró pri os
ou de ter ce i ros.
Qu an to ao cor re to va lor da con tra par ti da, ques tão já le van ta da ao lon go do
pro ces so, vale te cer al guns co men tá ri os.
O ar ti go 4º, § 2º, alí ne as a e b, da Lei nº 8.685/93, esta be le cia que:
‘2º – Os pro je tos a que se re fe re este ar ti go de ve rão aten der cu mu la ti va men te
os se guin tes re qui si tos:
a) con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de ter ce i ros cor res pon den te a 40% do
orçamento glo bal;
b)li mi te do apor te de re cur sos ob je to dos in cen ti vos de 1.700.000 Ufir por pro je to;’
Com o ad ven to da Lei nº 9.323/96 (an ti ga Me di da Pro vi só ria nº 1.515-3, de
1996), esse ar ti go 4º foi al te ra do, pas san do a vi go rar com a se guin te re da ção:
‘Art. 2º As alí ne as a e b do § 2 º do art. 4 º da Lei n º 8.685, de 1993, pas sam a vigo rar com a se guin te re da ção:
‘Art. 4º
2º......................................................................
a) con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de ter ce i ros cor res pon den te a vin te
por cen to do or ça men to glo bal;
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b) li mi te do apor te de re cur sos ob je to dos in cen ti vos de R$3.000.000,00 (três
mi lhões de re a is) por pro je to;’ (...).
(...)
Assim, o pro po nen te te ria o di re i to ad qui ri do de cap tar até 31-12-1999, con soan te Por ta ria nº 164, de 8-12-95 (fls. 96/97 – Vo lu me I) pror ro ga da su ces si va men te
até a ex pe di ção da Por ta ria nº 78, de 11-3-1998, o mon tan te in te gral de 14.280.570
UFIR, equi va len te a R$12.043.717,00, para a exe cu ção do pro je to ‘Cha tô – O Rei do
Bra sil’, e não R$6.634.973,60, con for me cons ta no ex pe di en te de fo lhas 934-A (...).
Va lor do or ça men to glo bal do pro je to – R$12.043.716,64 (A)
Qu a dro XVI
LEI ROUANET

LEI DO AUDIOVISUAL

DATA DA
CAPTAÇÃO
AUTORIZA AUTORIZADA
ÇÃO

CONTRAPARTIDA
DEVIDA – Seg.
SAD 20% (A)

DATA DA
AUTORIZA
ÇÃO

R$2.408.743
R$12.043.717,00

1º-8-1996

8-12-95

14.280.570
UFIR

TOTAL
CAPTADO

R$5.641.000 (A)
6.114.083,9331 TOTAL CAPTADO
UFIR

SALDO A 8.166.486,0669
CAPTAR
UFIR

CAPTAÇÃO
AUTORIZADA
R$3.000.000,00
R$3.000.000,00 (B)
3.339.154,7411 UFIR

SALDO A CAPTAR

-0-

CONTRAPARTIDA
REALIZADA
R$2.711.924,43
Nota: Não é exi gi da con tra par ti- S/ AJUSTES
da do pro po nen te
Nota: A con tra par ti da do pro po nen te cor res pon de a 20% do or çamen to glo bal do pro je to

Fon te : fls. 1.219 e 1.222-Vo lu me XIV
A Se cre ta ria de Au di o vi su al sus ten ta, com base no art. 10 da Por ta ria MinC nº
500, de 18-12-98, a se guin te com po si ção:
Qu a dro XVII (em R$)
AUTORIZADO

REALIZADO
(A)

DEVIDO
(B)

LEI N º 8.313/91

6.634.973,60

5.641.000,00

5.641.000,00

-0-

LEI N º 8.685/93

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-0-

SUBTOTAL

8.634.973,60

8.641.000,00

8.641.000,00

CONTRAPARTIDA

2.408.743,40

(1)
2.711.924,78

(1)
2.160.250,00

TOTAL GERAL

12.043.717,00

PROJETO CHATÔ

SALDO
(A)-(B)

551.674,78
-0-

Fon te : (1) Car ta/Gab nº 131, de 16-2-2001 (fls. 1.222 – Vo lu me XIV) e qua dro XVI
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A con ces são para o mes mo pro je to de re cur sos ori un dos de in cen ti vos da Lei
Rou a net e do Au di o vi su al, s.m.j., cons ti tu iu inob ser vân cia à Lei nº 8.313/91 e ori ginou en tra ves à fis ca li za ção da cor re ta apli ca ção dos re cur sos, que a Se cre ta ria de
Au di o vi su al bus cou cor ri gir por in ter mé dio do pa re cer da Con sul to ria Ju rí di ca, uma
vez que não se po de ria con ce der um vo lu me ma i or de re cur sos que o or ça men to do
pro je to pre via, ou seja, R$17.043.717,00.
Entre tan to, ques ti o na-se o al can ce da de fi ni ção de con tra par ti da pre ten di da
pelo le gis la dor no art. 4º, § 2º, alí neaa, da Lei nº 8.685/93, uma vez que a con ces são
está li mi ta da a R$3.000.000,00 (três mi lhões de re a is) por pro je to e o pro po nen te, em
caso de pro je tos de va lor bem su pe ri or a esse li mi te, ar ca rá com va lor su pe ri or ao
próprio re curso pú blico captado. No caso em exame o proponente recebeu
R$3.000.000,00 e em contrapartida de verá assumir com recursos pró prios
R$2.408.743,40.
As leis de di re tri zes or ça men tá ri as anu a is vêm es ta be le cen do li mi tes per cen tua is má xi mos e mí ni mos de con tra par ti da, os qua is são cal cu la dos a par tir dos re cursos re pas sa dos pela União/con ce den te. Estes per cen tu a is va ri am en tre 0% e 40%,
de pen den do do caso.
A IN/STN nº 1/97, tam bém no art. 2º, § 2º, es ta be le ce que:
‘A con tra par ti da dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e das en tida des de di re i to pri va do, que po de rá ser aten di da atra vés de re cur sos fi nan ce i ros, de
bens ou de ser vi ços, des de que eco no mi ca men te men su rá ve is, e es ta be le ci da de modo
compatível com a capa ci da de fi nan ce i ra da respectiva uni da de be ne fi ci a da, tendo
por limites os per cen tu a is es ta be le ci dos na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as.’
No caso em tela – pro je to Cha tô, o va lor da con tra par ti da do pro po nen te corres pon de a apro xi ma da men te 80% (R$2.408.000,00 / 3.000.000,00) do va lor con ce di do. Essa dis cre pân cia bem como a con ces são, para o mes mo pro je to, de re cur sos
ori un dos de be ne fí ci os fis ca is com ar ca bou ços le ga is dis tin tos (Lei Rou a net e do Audiovisual), con si de ran do que exis tem di ver sos pro je tos em si tu a ção se me lhan te, neces si tam da aná li se da Advo ca cia Ge ral da União – AGU, com fun da men to no ar ti go
4º, in ci sos X e XI, da Lei Com ple men tar n º 73/93, vi san do de fi nir os li mi tes da con trapar ti da pre ten di da pelo le gis la dor no art. 4º, § 2 º, alí neaa, da Lei nº 8.685/93, uma
vez que a con ces são está li mi ta da a R$3.000.000,00 (três mi lhões de re a is) por pro je to e o pro po nen te, em caso de pro je tos de va lor bem su pe ri or a esse li mi te, po de rá arcar com va lor su pe ri or ao pró prio re cur so pú bli co cap ta do, cir cuns tân cia que contra ria as leis de diretrizes orçamentárias anuais e o art. 2º, § 2º, da IN/STN nº 1/97,
uma vez que os per cen tu a is de con tra par ti da va ri am en tre 0% a 40%, con for me o caso.
XI.6 – Con clu são do Pro je to e o Pe di do de Re di men si o na men to
No ex pe di en te SAV/MINC/N. 0001/2001, de 18-4-2001 (fls. 1.245/1.249 – Vo lu me XIV), o Se cre tá rio de Au di o vi su al de cla ra que, em 1º-2-2001, o pro po nen te entre gou fita be ta cam di gi tal, re fe ren te ao pro je to, a qual foi exa mi na da por con sul tor
ad hoc do Mi nis té rio, Sr. Már cio Curi, para emis são de pa re cer téc ni co. O re fe ri do
con sul tor con clu iu que (fls. 1.248 – Vo lu me XIV):
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‘O fil me: o ma te ri al apre sen ta do na edi ção off line pode ser con si de ra do uma
ver são com ple ta do lon ga me tra gem ‘Cha tô – o Rei do Bra sil’. Se fi na li za do em pe lícu la, tem con di ções de ser exi bi do em sa las e ser lan ça do co mer ci al men te.’
É opor tu no res sal tar que o men ci o na do pa re cer não se en con tra ane xa do ao
expediente SAV/MINC/N. 0001/2001, de 18-4-2001 (fls. 1.245/1.249 – Vo lu me XIV),
con so an te no ti ci a do no item 6.1 (fl. 1.248 – Vo lu me XIV).
Não cons ta dos au tos ava li a ção da Se cre ta ria de Au di o vi su al quan to ao per cen tu al re a li za do do pro je to, mu i to me nos o mon tan te ne ces sá rio para o seu lan çamen to co mer ci al. Infor ma ções im pres cin dí ve is a qual quer pro ces so de pres ta ção de
con tas des ta na tu re za.
Ocor re que, em 20-8-2001 (fls. 1/12 – vo lu me prin ci pal), o pro po nen te apresen tou no vos do cu men tos que evi den ci am que fo ram re a li za dos 71,88% do or ça mento apro va do atu a li za do pela UFIR, fal tan do exe cu tar 28,12% do pro je to.
Na de fe sa apre sen ta da, em 6-9-2000, pelo pro po nen te, às fo lhas 923 – Vo lu me
XIV, há o pe di do de re di men si o na men to para mais R$2.300.000,00 o que cor res ponde, se gun do o pro po nen te, a uma atu a li za ção mu i to in fe ri or às va ri a ções da in flação
dos úl ti mos 5 (cin co) anos. Con si de ran do que fal ta va a cap ta ção de R$3.402.716,00,
o novo va lor se ria de R$5.700.000,00 (R$2.300.000,00 + R$3.402.716,00 é equi va len te a R$5.700.000,00).
No Pa re cer nº 8/2000-CJ/MINC (fls. 1.010 – Volume XIV), cons ta es cla re cimen to de que os pro je tos ‘Eu, Tu e Eles’; ‘Ca sa men to de Lou i se’; ‘Impé ri os’; ‘Lost
Zwe ig’ e ‘Estor vo’ ti ve ram os seus pra zos de cap ta ção pror ro ga dos por que ‘aten de ram às exi gên ci as pré-es ta be le ci das, ou seja, apre sen ta ram vi a bi li da de e re gu la r i dade jun to ao Go ver no Fe de ral. Se gun do o re fe ri do pa re cer, ain da às fo lhas 1.001 – Volu me XIV), in verbis:
‘Tal prin cí pio não foi apli ca do em re la ção ao pro je to Cha tô – O Rei do Bra sil,
ten do em vis ta os in dí ci os de ir re gu la ri da des apon ta das no pro je to, con si de ran do-se
que a pro du to ra Gu i lher me Fon tes Fil mes está sob sin di cân cia pela CVM, desde
1999, a qual re sul tou em ins tru ção de in qué ri to ad mi nis tra ti vo pela re fe ri da Co missão de Va lo res Mo bi liá ri os, 7 de abril de 2000, con for me re la ta do no item 4 .
Des te modo e, sob o pon to de vis ta des ta Se cre ta ria, pa u ta do na de fe sa dos in teres ses pú bli cos e de res guar do dos re cur sos da União, en ten de mos que o pro je to não
apre sen ta va as con di ções de re gu la ri da de que pos si bi li tas sem apli car os prin cí pios
da iso no mia em re la ção aos de ma is pro je tos cu jas pror ro ga ções e re di men si o na mentos fo ram au to ri za dos’.
Tan to a Por ta ria MinC n º63/97, art. 23, atu al men te re vo ga da, como a Por ta ria
MinC n º 500/98, art. 40, es ta be le cem que a exis tên cia de pen dên ci as ou ir re gu la ri dades em pro je tos jun to ao Mi nis té rio da Cul tu ra sus pen de rá a aná li se e/ou con ces são
de no vos in cen ti vos, até a sua efe ti va re gu la ri za ção.
Assim re gu la ri za da a pen dên cia apre sen ta da nes ta to ma da de con tas es pe ci al,
ob ser va do o dis pos to no art. 40 da Por ta ria MinC nº 500/98 de ve rá a Se cre ta ria de
Au di o vi su al re e xa mi nar a con ces são de novo pra zo para cap ta ção e/ou con ces são de
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re di men si o na men to, des de que o pro po nen te aten da às exi gên ci as pré-es ta be le ci das,
ou seja, apre sen te vi a bi li da de e re gu la ri da de jun to ao Go ver no Fe de ral.
XI.7 – Taxa de ad mi nis tra ção ou Taxa de Re mu ne ra ção da Pro du ção
O or ça men to apro va do con tem pla uma taxa de ad mi nis tra ção, que re pre sen ta
a re mu ne ra ção do pro po nen te en tre ou tros, no va lor de R$613.284,19 (fl. 54 – Vo lume I), or ça da como cus to in di re to na ru bri ca 155. A equi pe de au di to res da UnB, às
fo lhas 811 – Vo lu me XIV) in for ma que a taxa de ad mi nis tra ção é de 7%, e está re la cionada com o custo direto de R$8.738.415,22 (R$613.284,19/R$8.738.415,22 =
7,00%), tendo sido utilizados apenas R$2.247,35 restando por conseguinte
R$611.036,84.
Se gun do o item 4.2.1 do Manual de Instru ção aos Pa re ce ris tas do MinC, de
1º-7-98, de ve i cu la ção in ter na, o cus to de ad mi nis tra ção será <= a 15% para o montan te pre vis to do cus te io do pro je to cul tu ral. A Ata CNIC da 49ª reunião or di ná ria
ha vi da em 21-5-1998 tam bém es ti pu la os per cen tu a is ace i tá ve is para a taxa de
administração.
Caso este per cen tu al de 15% fos se apli ca do, a taxa de ad mi nis tra ção pra ti ca da
pelo pro po nen te se ria de R$1.806.558,00, va lor bem su pe ri or àque la in di ca da pe los
au di to res da UnB, que é no va lor de R$613.284,19.
Por fim, con clu iu-se que R$611.036,84 são re cur sos que de i xa ram de ser re tira dos a tí tu lo de re mu ne ra ção do pro po nen te, po den do ser uti li za dos, s.m.j. como
con tra par ti da pró pria. Re gis tre-se que foi re que ri do pelo re pre sen tan te le gal do pro po nen te em re cur so à SFCI, em 14-2-2000 (fls. 1.209/1.215 – Vo lu me XIV) a trans forma ção da taxa de ad mi nis tra ção não uti li za da em con tra par ti da.
XI.8 – Com po si ção do Dé bi to após a Aná li se
Qu a dro XVIII (em R$)
DESCRIÇÃO

ORIGEM DO DÉBITO

NF

DATA

Aqui si ção de com pu ta dor

2220

7-4-98

1.890,00

Imagem e Ação Produções
Artís ti cas Ltda.

Nota fis cal ini dô nea

323

N/D

1.600,00

Luz Má gi ca do Le blon Produ ções Ltda.

Nota fis cal ini dô nea

33

1º -9-95

3.000,00

Luz Má gi ca do Le blon Produ ções Ltda.

Nota fis cal ini dô nea

38

4-10-95

2.000,00

Luz Má gi ca do Le blon Produ ções Ltda.

Nota fis cal inid

39

6-11-95

2.000,00

No tas fis ca is ini dô ne a s

13, 14, 16, 19

Nota fis cal ini dô nea

218

Microstation
Ltda.

Informática

Alô Ví deo Ltda.
Brian M. Sewell Pro duções
Ci ne ma to grá fi cas Ltda.

184

VALOR

10.441,10
5-12-95

3.688,50
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Brian M. Sewell Pro duções
Ci ne ma to grá fi cas Ltda.

Nota fis cal ini dô nea

220

8-12-95

Bessan Pro du ções Artís ti cas
Ltda.

No tas fis ca is ini dô ne as

Diversas

(1)

164.470,46

N/A

(2)

4.978,75

Itaú –ag. 0532 – c/c 05398-0
Bco. Bra sil – ag. 0287-9 – c/c Des pe sas ban cá ri as não
121.406-3
pre vis tas no pro je to apro Citibank – ag. 003-7 – c/c
vado
370.228-9
TOTAL

147,50

191.385,71

Le gen da :
(1) com po si ção en con tra-se no qua dro XI
(2) com po si ção en con tra-se no qua dro VIII
Fon te: Qu a dros VIII, IX, XII e XIV
Qu a dro XIX
PROJETO CHATÔ

AUTORIZADO

CONTRAPARTIDA

2.408.743,40

VALORES GLOSADOS

DEVIDO ATÉ
REALIZADO
31-12-99
(A)
PROPORCIONAL
(B)
2.711.924,78

2.160.250,00

551.674,78

2.160.250,00

37.500,91

<191.385,71>

TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO NÃO
UTILIZADA
CUJA
TRANSFORMAÇÃO EM
CONTRAPARTIDA FOI
REQUERIDA
PELO
PROPONENTE (*)

611.036,84

NF Nº 885 DE PHILIPPE
NEIVA PRODUÇÕES
LTDA.

<7.725,00>

TOTAL TRANSFERIDO
PARA O PROJETO
‘BRASIL 500 ANOS’ DE
RECURSOS
DA
CONTRAPARTIDA

<926.100,00>

total da
ajustada

2.197.750,91

contrapartida

SALDO
(A)-(B)

Fon te: Qu a dros XVII, XVIII, fl. 25 – Vo lu me prin ci pal e item VI.4 des ta ins tru ção
(*) so licitaçãorequerida pelo re pre sen tan te le gal do pro po nen te em re cur so
apre sen ta do à SFCI, em 24-2-2001 (fls. 1.209/1.215 – Vo lu me XIV)

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

185

Nota: Con so an te de mons tra ti vo, às fo lhas 25 – Vo lu me prin ci pal, en ca mi nha do
pelo proponente a esta Se cre ta ria em 24-9-2001, o va lor to tal de con tra par ti da,
R$2.711.924,78, equi va lem a 3.039.455,385 Ufir.
R$2.197.750,91/ R$2.711.924,78 = 0,81%, ou seja, 19% da con tra par ti da aplica da no pro je to foi glo sa da, a qual cor res pon de a 577.496,52 Ufir (3.039.455,385 –
577.496,52 = 2.461.958,862 Ufir, con tra par ti da vá li da )
Assim, con si de ran do a trans for ma ção da taxa de ad mi nis tra ção, a que o propo nen te faz jus, em con tra par ti da e cum pri das as exi gên ci as le ga is, é pos sí vel conclu ir que a si tu a ção po de rá vir a se re gu la ri zar, uma vez que, nes te caso, o pro po nente terá aplicado até 31-12-1999 recursos de contrapartida num mon tante de R
2.197.750,91, efe tu a dos os ajus tes ne ces sá ri os, não res tan do por con se guin te qualquer dé bi to a ser lhe im pu ta do.
O qua dro aba i xo sin te ti za a si tu a ção do pro je to ‘Cha tô’ após fe i tos os ajus tes,
res tan do ain da se rem cap ta dos re cur sos pela Lei Rou a net e, por con se guin te, in ves tidos re cur sos de con tra par ti da.
COMPOSIÇÃO
CAPTAÇÃO AUTORIZADA (A)

VALOR EM R$

VALOR EM UFIR

R$12.043.717,00

14.280.570,0000

TOTAL CAPTADO (B)

R$8.641.000,00

9.453.238,6742

CONTRAPARTIDA REALIZADA C/ AJUSTES (C)

R$2.197.750,91

2.461.958,862 (*)

(*) – dado ob ti do no qua dro XIX
Fon te: Qu a dros XVI e XIX’”
3. Em de cor rên cia da mi nu ci o sa aná li se re a li za da, a Se cex/RJ – ante a re le vância da pro du ção ci ne ma to grá fi ca na ci o nal, a mag ni tu de dos va lo res alo ca dos de renún cia de re ce i ta pú bli ca fe de ral – en ten de que a do cu men ta ção que cons ti tui a presen te TCE pos sa ser con si de ra da como pres ta ção de con tas par ci al, uma vez que não
hou ve a cap ta ção in te gral dos re cur sos au to ri za dos, su ge rin do, ao fi nal, a ado ção
das se guin tes pro vi dên ci as (fls. 49/52):
3.1 – de ter mi nar ao Mi nis té rio da Cul tu ra que:
3.1.1 – re gu la men te, por meio de ins tru men to nor ma ti vo ade qua do, a for ma de
apro pri a ção pelo pro po nen te da taxa de administração ou taxa de re mu ne ra ção da
pro du ção seja como con tra par ti da ou re mu ne ra ção do pro po nen te, bem como os percen tu a is ace i tá ve is e base de cál cu lo;
3.1.2 – re ve ja o dis po si ti vo es ta be le ci do no art. 10 da Por ta ria MinC n º 500/98
que in duz a con fli tos en tre os pre ce i tos da Lei nº 8.313/91 e da 8.685/93, al te ra da
pela Lei nº 9.323/96, na par te que es ti pu la o li mi te de be ne fí ci os fis ca is a se rem usufru í dos pe los con tri bu in tes que op ta ram por in ves tir na ati vi da de au di o vi su al;
3.1.3 – não con ce da para um mes mo pro je to in cen ti vos fis ca is vin cu la dos às
Leis n os8.313/91 e 8.685/93, pois a Lei Rou a net não am pa ra o li mi te má xi mo de cap ta ção pelo pro po nen te em 80%, con for me ado ta do atu al men te pela Se cre ta ria de Audi o vi su al/MinC com base no art. 10 da Por ta ria MinC n º 500/98;
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3.1.4 – exija das empresas beneficiárias de recursos vinculados às Leis nos
8.313/91 e 8.685/93 para apli ca ção em proje tos de au di o vi su al com ple men ta res a
aber tu ra de con tas ban cá ri as dis tin tas, de for ma a fa vo re cer o con tro le, a fis ca liza ção e a trans pa rên cia dos be ne fí ci os con ce di dos pe las re fe ri das Leis, in clu si ve do s
re cur sos de con tra par ti da;
3.2 – de ter mi nar à Se cre ta ria de Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tu ra que:
3.2.1 – ob ser ve o es ta be le ci do no art. 40 da Por ta ria MinC nº500/98, que re vogou a Por ta ria MinC n º 63/97, o qual de ter mi na que a exis tên cia de pen dên ci as ou irregularidades em pro je tos jun to ao Mi nis té rio da Cul tu ra sus pen de rá a aná li se e/ou
con ces são de no vos in cen ti vos, até a sua efetiva regularização, caben do o re e xa me,
para o pro je to em tela, da con ces são de novo pra zo para cap ta ção e/ou con ces são de
re di men si o na men to, des de que o pro po nen te aten da às exi gên ci as pré-es ta be le ci das,
in for man do as pro vi dên ci as ado ta das a este Tri bu nal num pra zo de 30 dias;
3.2.2 – não ace i te sim ples de cla ra ções de pro mes sa de apor te de re cur sos como
con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de ter ce i ros;
3.2.3 – pro mo va a ba i xa de res pon sa bi li da de do Sr. Gu i lher me Ma cha do Car do so Fon tes, CPF: 896.247.047-87, na con ta “di ver sos res pon sá ve is” do SIAFI e no
CADIN;
3.3 – en ca mi nhar có pia da de li be ra ção que vier a ser pro fe ri da por este Tri bunal à Advo ca cia-Ge ral da União – AGU, com fun da men to no ar ti go 4 º, in ci sos X e XI,
da Lei Com ple men tar nº 73/93, para que se ma ni fes te so bre:
3.3.1 – a de fi ni ção de con tra par ti da pre ten di da pelo le gis la dor no art. 4º, § 2 º,
alí nea a, da Lei n º 8.685/93, uma vez que na Lei do Au di o vi su al a con ces são de in centi vos está li mi ta da a R$3.000.000,00 (três mi lhões de re a is) por pro je to e o pro po nente, em caso de pro je tos de va lor bem su pe ri or a esse li mi te, ar ca rá com va lor su pe ri o r
ao pró prio re cur so pú bli co cap ta do, pro ce di men to di ver so ao ado ta do nas leis de dire tri zes or ça men tá ri as anu a is e no art. 2º, § 2º, da IN STN nº 1/97;
3.3.2 – o con fli to en tre as Leis n o s 8.313/91 e 8.685/93, nos ca sos de com par tilha men to, por um mes mo pro je to, dos be ne fí ci os fis ca is à ati vi da de de audiovisua l,
pois a Lei Rou a net não am pa ra o li mi te má xi mo de cap ta ção pelo pro po nen te em
80%, con for me ado ta do atu al men te pela Se cre ta ria de Au di o vi su al/MinC com base
no art. 10 da Por ta ria MinC nº 500/98;
3.4 – arqui var a pre sen te to ma da de con tas es pe ci al, com fun da men to no art.
163 do Re gi men to Inter no do TCU, em face de tra tar-se de pres ta ção de con tas par cial, uma vez que não foi cap ta do o to tal de re cur sos au to ri za dos, e fo ram es cla re ci das
as pen dên ci as apon ta das no pro je to, de ven do a Se cre ta ria de Au di o vi su al do Mi nisté rio da Cul tu ra ob ser var o pre vis to no art. 40 da Por ta ria MinC n º 500/98, ou seja, ava liar a con ces são de novo pra zo para cap ta ção e/ou con ces são de re di men si o na men to;
3.5 – de ter mi nar a re a li za ção de uma Au di to ria Ope ra ci o nal, pela uni da de técni ca com pe ten te, na Se cre ta ria de Au di o vi su al, com vis tas a de tec tar a efe ti vi dade
das de ter mi na ções ha vi das na De ci são nº 266/97-P, bem como das pro pos tas aqui
apre sen ta das;
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3.6 – de ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no que, por meio da sua
uni da de sec ci o nal jun to ao MinC, ve ri fi que o cum pri men to das de ter mi na ções que vie rem a ser pro fe ri das, com vis tas ao con tro le do sis te ma au di o vi su al;
3.7 – en vi ar có pia da de li be ra ção que vier a ser pro fe ri da à Co mis são de Va lores Mobi liá ri os para co nhe ci men to; e
3.8 – res ti tu ir os pre sen tes au tos à Se cre ta ria de Au di o vi su al do Mi nis té rio da
Cul tu ra para que pro mo va o acom pa nha men to das fu tu ras pres ta ções de con tas parci a is e no vos in gres sos de re cur sos de con tra par ti da do pro po nen te, en ca mi nhan doo
Vo lu me prin ci pal por meio de có pia;
3.9 – cons ti tu i ção de pro ces so apar ta do me di an te o de sen tra nha men to das peças con ti das no Vo lu me prin ci pal de for ma que esta Se cre ta ria man te nha o mo ni to ramen to das de ter mi na ções do pre sen te pro ces so.
4. O Mi nis té rio Pú bli co, em pa re cer do ilus tre Pro cu ra dor-Ge ral Dr. Lu cas Rocha Fur ta do, as sim se ma ni fes ta, no es sen ci al (fls. 55/63):
“No que toca ao en ten di men to des ta Pro cu ra do ria quan to às ir re gu la ri da des
apon ta das pelo Con tro le Inter no, po si ci o na mo-nos como se gue.
Aqui si ção de ma te ri al per ma nen te, no va lor de R$3.700,00, e pa ga men to de taxas e de ju ros ban cá ri os so bre sal do de ve dor, no va lor de R$4.978,75.
Em re la ção a esse item, te mos a con sig nar, ini ci al men te, a sua in sig ni fi cân cia
em face ao mon tan te de re cur sos pú bli cos alo ca dos, su pe ri o res a R$12.000.000,00.
Ade ma is, a alo ca ção da con tra par ti da em va lor mu i to su pe ri or à des pe sa im pug na da
pelo To ma dor de Con tas cons ti tu i ria ra zão su fi ci en te para jus ti fi car tais ti pos de gas to, vis to que os ex ce den tes aos va lo res au to ri za dos es tão su je i tos ao li vre ar bí tr io do
res pon sá vel, como no caso da com pra de ma te ri al per ma nen te.
É ra zoá vel que o pró prio res pon sá vel ar que com des pe sas de sua ini ci a ti va exclu si va, tal como fora o pa ga men to de ta xas e de ju ros ban cá ri os. A com pen sa ção finan ce i ra fe i ta na for ma ora ob ser va da, ou seja, me di an te a apre sen ta ção de con trapar ti da mu i to su pe ri or à ne ces sá ria, eli de a im pu ta ção de res pon sa bi li da de da GFF,
no que toca es pe ci fi ca men te a es tas duas ocor rên ci as em que se teve de vi da men te
com pro va da a apli ca ção do re cur so na fi na li da de ve ri fi ca da.
No tas fis ca is em nome do Pro je to ‘500 Anos’, no mon tan te de R$14.925,00.
Nos so en ten di men to quan to a essa im pro pri e da de não po de ria ser di fe ren te do
pro du zi do pela Uni da de Téc ni ca des te Tri bu nal, no sen ti do de con cor dar com os ar gu men tos do res pon sá vel quan to à pos si bi li da de de ter ha vi do equí vo co no pre en chimen to das no tas, por quan to re for ça do pelo fato de que nas pe ças ini ci a is des tes autos, mais es pe ci fi ca men te em do cu men to de au to ria da pró pria GFF, à fl. 420, Vol. IV,
o Sr. Gu i lher me Fon tes já adi an ta va à épo ca (1988) in for ma ção no sen ti do de que algu mas ati vi da des co muns aos dois pro je tos em ques tão se ri am de sen vol vi dos de forma si mul tâ nea. Ade ma is, a pe que na par ce la cor res pon den te à nota fis cal res tan te jama is te ria o po der de trans for mar em ir re gu lar a pre sen te to ma da de con tas. É de se
es pe rar, to da via, que por oca sião da pres ta ção de con tas a se re a li zar após a con clusão do Pro je to em exa me, se jam apre sen ta das pro vas so bre a re gu lar apli ca ção do
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re cur so no ob je to ao qual se des ti na va, ou se im pos sí vel essa com pro va ção, que o ju ízo acer ca da re gu la ri da de dos pro ce di men tos ado ta dos seja fe i to na que la oca sião.
Com pro van tes com in dí ci os de ini do ne i da de, no va lor to tal de R$193.177,06.
Qu an to a essa im pug na ção, os ajus tes pro mo vi dos pela Uni da de Téc ni ca, que
sub tra em des se to tal as im por tân ci as con cer nen tes às no tas fis ca is que não apre sen ta ram in dí ci os de ir re gu la ri da de, che gan do a novo to tal, de R$187.347,56, são
pertinentes.
São tam bém per ti nen tes os ar gu men tos do res pon sá vel, con fir ma dos nos au tos,
dan do con ta das di ver sas ga ran ti as de que se va leu para ace i tar as no tas fis ca is, tais
como exi gir das em pre sas a có pia dos res pec ti vos con tra tos so ci a is e do nú me ro do
CNPJ; e ter apre sen ta do de nún cia jun to à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio de
Ja ne i ro con tra aque las em pre sas res pon sá ve is pela emis são das no tas im pug na das.
Ade ma is, em bo ra haja con fir ma ção ofi ci al de que os do cu men tos fis ca is em
co men to não pos su em de fato au to ri za ção ar qui va da na que la Se cre ta ria Mu ni cipal, não exis te nexo ló gi co en tre a com pro va ção de des pe sas fe i ta pro po si ta damen te com no tas ‘fri as’ e a alo ca ção de ex ce den tes de con tra par ti da em va lor supe ri or ao mon tan te des sas no tas. É iló gi co pen sar que o be ne fi ciá rio de i xas se de
re a li zar as des pe sas que bus ca ver apro va das me di an te do cu men tos ini dô ne os e,
pa ra le la men te, apli cas se na mes ma fi na li da de re cur sos pró pri os em va lo res mu ito su pe ri o res àque les pri me i ros.
Por ou tro lado, se de fato os ser vi ços e bens cons tan tes das no tas im pug na das
fo ram de vi da men te pres ta dos e for ne ci dos, como as se ve ra o res pon sá vel, faz-se mister que isso fi que de vi da men te com pro va do na pres ta ção de con tas fi nal do Pro je to.
Trans fe rên cia de R$926.100,00 do Pro je to ‘Cha tô’ para o Pro je to ‘500 Anos’.
Nes se caso es pe cí fi co, con quan to pos sa ser aco lhi da a ale ga ção do res pon sável de que os re cur sos de sua con tra par ti da fo ram em va lo res su fi ci en tes a co brir não
so men te este, mas tam bém os de ma is dis pên di os im pug na dos pelo Con tro le Inter no,
o ex ces so de con tra par ti da não bas ta para se ver apro va da a pres ta ção de con tas do
pro je to em ques tão. O ex ces so de con tra par ti da per mi te-nos con si de rar le gí ti ma, ou,
quan do mu i to, fa lha de na tu re za formal, a trans fe rên cia de re cur sos de um pro je to
para ou tro. Sen do a pres ta ção de contas relacionada a toda e qual quer mo vi men tação fi nan ce i ra con cer nen te ao pro je to, em al gum mo men to de ve rá, to da via, ser com pro va da a uti li za ção des te valor, vis to que não se teve evi den ci a da a efe ti va apli ca ção
de tais re cur sos.
Pen sa mos que a opor tu ni da de para essa com pro va ção po de rá ocor rer na presta ção de con tas fi nal do pro je to, oca sião em que to das as des pe sas e re ce i tas, in discri mi na da men te, de ve rão ser com pro va das em sua in te gra li da de. Na que la opor tu nida de, a im por tân cia em co men to já de ve rá ter sido re tor na da ao Pro je to ‘Cha tô’ e
nes te apli ca da de vi da men te para que pos sa ser apro va da.
Ou tra al ter na ti va a ser ado ta da a cri té rio da GFF, po de ria ser a per ma nên cia
do va lor im pug na do no pro je to ‘500 Anos’ se gui da de de ter mi na ção à Asses so ria
Espe ci al de Con tro le Inter no/MinC para que fis ca li ze sua apli ca ção quan do do exame da Pres ta ção de Con tas da que le Pro je to.
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

189

Re pi sa mos: o ex ces so de con tra par ti da le gi ti ma a trans fe rên cia dos re cur sos
de um pro je to para ou tro. Não eli de, po rém, o de ver de pres tar con tas em re la ção a
es ses mes mos re cur sos. Essa com pro va ção po de rá ocor rer por oca sião da pres ta ção
fi nal de con tas do pro je to ‘Cha tô’, caso o res pon sá vel de ci da por re tor nar a quan tia
ao pro je to em exa me, ou, se for con ve ni en te para o res pon sá vel a ma nu ten ção do valor no pro je to ‘500 anos de His tó ria do Bra sil’, que seja com pro va da a sua re gu lar
apli ca ção por oca sião da pres ta ção de con tas re la ti va a esse úl ti mo pro je to, ain da
que seja a tí tu lo ou na com po si ção da con tra par ti da des te úl ti mo pro je to.

V
Haja vis ta os ar gu men tos te ci dos pelo res pon sá vel fun da rem-se, em gran de parte, nos ex ce den tes de sua con tra par ti da, acha mos por bem pro ce der a uma com pa ra ção en tre tais ex ce den tes e as im por tân ci as glo sa das, na for ma adi an te des cri ta, de
modo a con fir mar se o apor te de re cur sos pró pri os foi su pe ri or àque las im por tân ci as,
como de fen de o be ne fi ciá rio:
Ele men to de Re ce i ta/Des pe sa

Va lor (R$)

Con tra par ti da efe ti va men te re a li za da

2.711.924,78

Taxa de Admi nis tra ção pas sí vel de con ver são em con tra par ti da

611.036,84

Nota Fis cal iden ti fi ca da in cor re ta men te como ‘500 Anos de His tó ria do Bra sil’

(7.725,00)

Com pra de ma te ri al per ma nen te

(3.700,00)

Pa ga men to de ta xas e de ju ros ban cá ri os

(4.978,75)

Com pro van tes com in dí ci os de ini do ne i da de

(187.347,56)

Va lor trans fe ri do do Pro je to Cha tô para o Pro je to ‘500 Anos’

(926.100,00)

SUBTOTAL

2.193.111,31

De acor do com o qua dro aci ma, exis te de fato sal do fa vo rá vel ao res pon sá vel,
de R$2.193.111,31 (dois mi lhões, cen to e no ven ta e três mil, cen to e onze re a is e trin ta
e um cen ta vos).
Fri se-se que o va lor fi nal aqui de mons tra do di fe re do con ti do na Instru ção, à fl.
48 (qua dro XIX), de R$2.197.750,91. Tal di fe ren ça deve-se ao fato de que este Mi nisté rio Pú bli co con si de ra que os R$3.700,00 gas tos com ma te ri al per ma nen te de vam
en trar in te gral men te no côm pu to aci ma e não ape nas os R$1.890,00 re gis tra dos na
pri me i ra li nha do qua dro de mons tra ti vo da Uni da de Téc ni ca. Não é o fato de o ex ce den te dos R$3.700,00 ter sido pago com re cur sos da con tra par ti da, como se ale ga à fl.
42, que o ex clu i rá des te cál cu lo. Mu i to pelo con trá rio, a ex clu são do ex ce den te neste
mo men to, deve ser acom pa nha da da sub tra ção de va lor equi va len te da con tra par ti da,
para que pos sa ser con si de ra da cor re ta.
190

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

A se gun da ra zão está no cál cu lo, em si, do ‘To tal’ do ‘Qu a dro XVIII’ da Instrução que assinala, equivocadamente, o valor de R$191.385,71 ao invés de
R$194.216,31.
Com base nes te de mons tra ti vo, é pos sí vel afir mar que, mu i to em bo ra o va lor
apu ra do de R$2.193.111,31 fi que aquém, em ter mos ab so lu tos, da que le es ti pu la do
pelo MinC, de R$2.408.743,40, em ter mos re la ti vos, o mes mo en con tra-se aci ma da que le va lor de re fe rên cia, se le var mos em con ta que o Pro je to não está ain da in te gralmen te con clu í do.
Além dis so, se ria pre ci pi ta do afir mar, des de logo, que a pre sen te si tu a ção não
virá a se re gu la ri zar até o fi nal do Pro je to, haja vis ta ain da res ta rem re cur sos a serem
captados, bem como há a possibilidade de o responsável transferir de volta os
R$926.100,00 car re a dos do Pro je to ‘Cha tô’ para o Pro je to ‘500 Anos’, além de sa ne ar
ou tras fa lhas que lhe te nham sido im pu ta das já nes ta fase. Em nos so en ten der, qualquer con clu são a esse res pe i to só pode ser te ci da ao fi nal do Pro je to, me di an te a análi se da cor res pon den te pres ta ção de con tas in te gral.

VI
Mais re cen te men te foi en ca mi nha da a esta Pro cu ra do ria, por in ter mé dio da Secretaria de Audiovisual/MinC, có pia do Relatório de Inquérito Administrativo nº
12/00 da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM,ins ta u ra da para ‘apu rar as pos síve is ir re gu la ri da des ocor ri das no re gis tro, emis são e dis tri bu i ção de cer ti fi cados de
in ves ti men to em obras au di o vi su a is ci ne ma to grá fi cas pela Gu i lher me Fon tes Filmes Ltda.’.
Pelo que pu de mos ob ser var, o men ci o na do Re la tó rio é re la ti vo à fase in ter mediá ria de ins tru ção do Inqué ri to, que ain da está a de man dar a apre sen ta ção e a aná li se
do con tra di tó rio e, por fim, a de li be ra ção fi nal do Co le gi a do da CVM.
Có pia da que le Re la tó rio foi en ca mi nha da em 31-10-2000 à Se cre ta ria de Au dio vi su al/MinC, por deter mi na ção do Di re tor-Re la tor do Inqué ri to. No en tan to, o mesmo só fora en vi a do a este Tri bu nal em 22-10-2001 para ane xa ção ao pro ces so, o que
sig ni fi ca di zer que não há nos au tos con si de ra ções por par te dos ór gãos de Con tro le
Inter no ou da UnB a res pe i to de seu con te ú do, ha ven do, ape nas bre ve re fe rên cia so bre
a
o as sun to fe i ta pela Sr Di re to ra da Se cex/RJ às fls. 33/34.
Com pul san do os re sul ta dos ain da par ci a is da que la Co mis são con ti dos no menci o na do Re la tó rio de Inqué ri to, é pos sí vel, des de logo, adi an tar a V. Exª que, de i xan do
de lado as fa lhas ori un das do exa me de com pe tên cia ex clu si va da CVM, as demais
ocor rên ci as di zem res pe i to a in dí ci os de ini do ne i da de de do cu men tos fis ca is utilizados nas tran sa ções co mer ci a is le va das a efe i to pela GFF Ltda. A CVM identi fi cou 8
(oito) ti pos de de fe i to na amos tra de do cu men tos ana li sa da, des de em pre sas que não
re co nhe cem a emis são de nota até notas cujo en de re ço do emi ten te não cor res pon de à
re a li da de ou cujo for ne ce dor não con diz com a iden ti fi ca ção do emi ten te, en tre ou tros.
Pre li mi nar men te, su ge ri mos a V. Exª que seja pro vi den ci a da a re mes sa de có pia
dos ele men tos cons tan tes no pre sen te pro ces so, re la ci o na dos à ile gi ti mi da de de notas
fis ca is, às Se cre ta ri as de Fa zen da do Esta do e do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro, as sim
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como ao Mi nis té rio Pú bli co da que le Esta do, de modo que se jam ins ta u ra dos os proces sos ca bí ve is a fim de apu rar a res pon sa bi li da de pelo pos sí vel co me ti men to de ilí cito fis cal.
Preocupado,inicialmente, com as pos sí ve is re per cus sões que o re fe ri do Inqué rito pode ria ter no exa me des ta TCE, este Mi nis té rio Pú bli co, por pre ca u ção, pro to co lou jun to à CVM, em 24 de ou tu bro p.p., ex pe di en te di ri gi do ao Pre si den te da en ti dade, com su pe dâ neo no art. 8º, in ci so II, da Lei Com ple men tar n º 75/93, por meio do
qual re qui si ta mos a re mes sa a esta Pro cu ra do ria, em até 10 dias úte is, de ‘có pia das
pe ças de ins tru ção e aná li se ge ra das, até o mo men to, a par tir da Apre ci a ção do Re la t ório da Co mis são de Inqué ri to CVM n º 12/00, de 17-10-2000’.
Em um pri me i ro mo men to, acre di tou este Mi nis té rio Pú bli co que, dada a se melhan ça de al gu mas das fa lhas apon ta das nas con clu sões par ci a is do ci ta do Inqué ri to
com cer tos as pec tos da pre sen te To ma da de Con tas Espe ci al, de ves se aguar dar pela
de li be ra ção fi nal do Co le gi a do da que le Órgão so bre o as sun to, ain da sem data de fi n ida para ocor rer. Con si de ran do, con tu do, que a com pe tên cia e as atri bu i ções pró pri as
da CVM, de re gis tro, emis são e dis tri bu i ção de cer ti fi ca dos de in ves ti men to em obras
audiovisuais ci ne ma to grá fi cas não po dem in flu en ci ar o mérito des te pro ces so, por quan to este tra ta ex clu si va men te do exa me de con for mi da de e de le ga li da de dos compro van tes de des pe sa do Pro je to ‘Cha tô’, pas san do ao lar go do exa me dos res pec ti vos
cer ti fi ca dos de in ves ti men to, de com pe tên cia da Co mis são de Va lo res Mobiliários,
bem como pelo fato de o men ci o na do Inqué ri to re fe rir-se con jun ta men te aos três proje tos ci ta dos, de ci di mos en ca mi nhar, des de logo, a V. Exª o pro nun ci a men to des te Minis té rio Pú bli co.
To da via, se, por hi pó te se, os ele men tos re qui si ta dos àque la au tar quia vi e rem a
ofe re cer fato novo a en se jar a re vi são e a re for ma da de ci são a ser to ma da por este Tri bu nal nos au tos des te pro ces so, es pe ci al men te no que diz res pe i to aos in dí ci os de
exis tên cia de do cu men tos ini dô ne os, fir ma mos des de logo nos sa res pon sa bi li da de de
ofe re cer-lhe re cur so, de modo a co a du nar-se ao novo fato.

VII
Fa ze mos, em se guir, ou tras con si de ra ções que jul ga mos im pres cin dí ve is à conso li da ção do po si ci o na men to des te Mi nis té rio Pú bli co.
É fato que al gu mas ocor rên ci as en vol ven do o Pro je to ‘Cha tô – O Rei do Bra sil’
to ma ram vul to con si de rá vel nos úl ti mos anos ante a sé rie de de nún ci as ve i cu la das
pela im pren sa, to das en vol ven do pos sí ve is des vi os de fi na li da de, lo cu ple ta men to, super fa tu ra men to, en tre ou tros as pec tos, fa zen do-nos crer na exis tên cia de pre ju í zos de
mi lhões de re a is aos co fres pú bli cos e à so ci e da de em ge ral, con si de ran do a na tu reza
pú bli ca dos re cur sos.
Ao fi nal das fis ca li za ções, re ve lou-se que tais ocor rên ci as re fe rem-se a menos
de 2% do or ça men to glo bal do Pro je to, mes mo após as inú me ras ações de fis ca li za ção
le va das a efe i to pe los di ver sos ór gãos e uni da des de Con tro le que atu a ram no pro cesso.
Mu i tas des sas ir re gu la ri da des re sul ta ram des ca rac te ri za das por pro vas em contrá rio e não tra zem com pro va ção dos su pos tos lo cu ple ta men to e su per fa tu ra men to
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propalados pela im pren sa. Di ría mos até que, an te ri or men te ao co nhe ci men to dos fa tos cons tan tes dos au tos, es tá va mos pra ti ca men te con ven ci dos da exis tên cia de tais ir re gu la ri da des no de sen vol vi men to do Pro je to ‘Cha tô’, a pon to de fi car mos sur pre sos,
em um pri me i ro ins tan te, com as con clu sões fa vo rá ve is à em pre sa Gu i lher me Fon tes
Fil mes Ltda. ori un das da Se cre ta ria des te Tri bu nal no Rio de Ja ne i ro.
Di fe ren te men te dis so, es sas nos sas no ções pre li mi na res so bre o caso fo ram ra dicalmente transformadas a par tir do es tu do que pro ce de mos nos pre sen tes au tos,
com base nas prin ci pa is pe ças e do cu men tos que o com põem. Assim, a pre o cu pa ção
ma i or des te Mi nis té rio Pú bli co, re la ci o na da à pos si bi li da de de even tu a is pre j u í zos ao
Erá rio, es va iu-se.
O as pec to que po de ria re pre sen tar a ma i or e mais gra ve ir re gu la ri da de de to das
aque las apon ta das pela Se cre ta ria de Au di o vi su al, qual seja a apre sen ta ção de do cumen tos ini dô ne os a título de comprovantes de des pe sa, per de consistência quando
com pa ra do seu va lor to tal ao mon tan te de re cur sos pró pri os do res pon sá vel apli ca dos
no Pro je to, em va lor bem su pe ri or àque le pri me i ro, e, por ou tro lado, ga nham for ça os
ar gu men tos do res pon sá vel quan do se tem as se gu ra do nos au tos que as pou cas em presas emis so ras das no tas es tão com pro va da men te re gis tra das jun to à Se cre ta ria Mu nici pal de Fa zen da do Esta do do Rio de Ja ne i ro, con so an te con sig na do em re la tó rio daque le ór gão mu ni ci pal (fls. 540/541, itens 8º e 10º ).
Outrossim, cumpre as si na lar em fa vor do res pon sá vel que a apre sen ta ção de
do cu men to ini dô neo não é, por si só, de ter mi nan te para a con clu são pela responsabilida de ab so lu ta do con tra tan te, uma vez que não pode ser-lhe atri bu í do ex clu si va men te
o co me ti men to da fra u de, por não ser ele o emis sor do do cu men to. O grau de com prometimento do contratante na comprovação de despesas mediante notas inidôneas
pode ser ma i or ou me nor con for me a na tu re za e o nú me ro de ga ran ti as que te nha cobra do, a pri o ri, do pres ta dor do ser vi ço ou do for ne ce dor do bem. Nes se sen ti do, so mo s
le va dos a crer que os ele men tos de que se va leu a em pre sa GFF Ltda. para as se gu rar a
idoneidade de seus forne ce do res e de seus cor res pon den tes do cu men tos fis ca is po dem
ser con si de ra dos vá li dos para fins de jus ti fi ca ti va.
A nos so ver, as fa lhas re la ci o na das aos do cu men tos ini dô ne os, tan to ob ser vados pela CVM quan to pelo Con tro le Inter no, são de di fí cil com pro va ção, haja vis ta
que a ex pe riên cia tem-nos mos tra do que, numa re la ção co mer ci al en vol ven do do cumen tos fis ca is, a par te que cos tu me i ra men te con cor re para as fra u des é jus ta men te o
emi ten te do do cu men to. Daí, in clu si ve, as inú me ras de ci sões ju di ci a is hoje existentes, aliás sus ci ta das nos au tos em gran de nú me ro pelo re pre sen tan te le gal do res ponsá vel, isen tan do, em re gra, o com pra dor e atri bu in do ao ven de dor as san ções ca bí ve is,
ex ce tu an do-se ape nas aque les ca sos em que fi que com pro va da a prá ti ca de con lu io
en tre as par tes, o que, res sal te-se como pon to fun da men tal des te pro ces so, não se confir mou no pre sen te caso, no que toca à fir ma Gu i lher me Fontes Filmes Ltda.
Em ou tras pa la vras, as ir re gu la ri da des apon ta das nas prin ci pa is pe ças cons tantes dos au tos, bem como no Re la tó rio da Co mis são de Inqué ri to nº 12/00 da CVM,
com re la ção a apre sen ta ção de do cu men tos ini dô ne os a tí tu lo de pres ta ção de con tas,
não po dem ser con si de ra das mais do que sim ples in dí ci os, uma vez que não fi cou
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com pro va da até este mo men to que a Gu i lher me Fon tes Fil mes Ltda. te nha con cor ri do
para a emis são fra u du len ta da que les do cu men tos.
Ou tro ele men to que ser ve à nos sa con vic ção é o fato de o res pon sá vel ha ver inter pos to de nún cia con tra as emi ten tes das no tas in di ca das pelo Con tro le Inter no, junto
à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio de Ja ne i ro.
Di ría mos, as sim, que, li mi ta dos às pe ças con ti das nos au tos, é pos sí vel as se verar que os in dí ci os apon tam a boa-fé do res pon sá vel, bem como no sen ti do da au sência de pre ju í zo aos co fres pú bli cos, ante o ace i tá vel grau de segu ran ça re ser va do
pela GFF Ltda. aos con tra tos por ela fir ma dos com as em pre sas emi ten tes das no tas
impugnadas.
Ou tro dado que vem a cor ro bo rar o en ten di men to por nós es po sa do até aqui e
que se con tra põe fron tal men te às su po si ções de en ri que ci men to ilí ci to do res pon sável
ou de des vio de re cur sos do pro je to é o fato de que o Sr. Gu i lher me Fon tes de i xou de
sa car R$611.036,84 a que ti nha di re i to por con ta da taxa de ad mi nis tra ção, ten do inclu si ve so li ci ta do ao Mi nis té rio da Cul tu ra que pas se a con si de rar aque le va lor como
adi ci o nal à con tra par ti da já re a li za da até o mo men to.
Se ria mais uma vez, por tan to, iló gi co e in sen sa to pen sar que o be ne fi ciá rio pudes se lo cu ple tar-se de pou co mais de du zen tos mil re a is e por ou tro lado abrir mão de
mais de se is cen tos mil re a is.
A S ra Di re to ra da Se cex/ RJ pro põe o ar qui va men to do pro ces so sob a ale ga ção
de que tra ta-se de pres ta ção de con tas par ci al e de que as pen dên ci as apon ta das no
Pro je to fo ram es cla re ci das. Qu an to a isso, cum pre ob ser var que as fa lhas ora ve ri fica das não cons ti tu em, de fato, ra zão bas tan te para im pin gir a es tas con tas ca rá ter de irre gu la ri da de. Jus ti fi ca mos tal com pre en são com base em que es tas não abran gem a inte gra li da de dos re cur sos, ou seja, são par ci a is, o que fa ria com que uma even tu al de cisão que ad vi es se des te pro ces so pu des se ser con si de ra da jul ga men to pre ci pi ta do dos
atos pra ti ca dos pelo res pon sá vel.
Des se modo, cre mos que even tu al jul ga men to em seu des fa vor, que vi es se a ser,
des de logo, le va do a efe i to por este Tri bu nal, po de ria es tar a an te ci par ju í zo de va lor a
ser mo di fi ca do ou des ca rac te ri za do quan do do exa me da pres ta ção de con tas fi nal do
Pro je to, com pre ju í zos ób vi os ao res pon sá vel já nes ta fase.
Sen do as sim e anu in do à pro po si ção da Uni da de Téc ni ca, te mos que, até mesmo por ra ci o na li da de ad mi nis tra ti va e eco no mia pro ces su al, pos sa-se aco lher a tese
do uso da con tra par ti da para des ca rac te ri zar o dé bi to e trans fe rir a ne ces si da de de
com pro va ção das des pe sas glo sa das para a pres ta ção de con tas fi nal do Pro je to.
Em verdade, considerando o avançado grau de desenvolvimento do Projeto
‘Cha tô’ e as con clu sões a que ora se che ga, es ta mos con ven ci dos da ne ces si da de da
ime di a ta con ti nu i da de da obra, sob pena de da nos ir re pa rá ve is à par te do pro je to já de senvolvida até o mo men to e de pre ju í zos ób vi os ao Erá rio, aos con tri bu in tes e do a d ores e à so ci e da de em ge ral.
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VIII
Enfim, os atos pra ti ca dos pela fir ma Gu i lher me Fon tes Fil mes Ltda., no de senvol vi men to do Pro je to ‘Cha tô’, não con fi gu ram, até o pre sen te mo men to, pre ju í zo
aos co fres pú bli cos, o que eli mi na a hi pó te se de im pu ta ção de dé bi to ao res pon sá vel.
Por ou tro lado, en ten de mos que a ine xis tên cia de dé bi to não o exi me da obri gação le gal de de mons trar, por oca sião da pres ta ção de con tas fi nal do pro je to, o nexo
exis ten te en tre os re cur sos ob ti dos e de con tra par ti da e as des pe sas re la ci o na das aos
va lo res glo sa dos pelo ór gão de Con tro le Inter no. As ex ce ções a esta re gra são as despe sas efe tu a das com ma te ri al per ma nen te e aque las re fe ren tes ao pa ga men to de taxas
e ju ros ban cá ri os, por quan to não es tão as so ci a das a in dí ci os de ini do ne i da de de compro van tes fis ca is e já se en con tram de vi da men te com pro va das den tro dos au tos.
A ne ces si da de de com pro va ção de to dos os gas tos re a li za dos no pro je to, in depen den te men te de os re cur sos se rem pú bli cos ou pro ve ni en tes de con tra par ti da, de cor re do fato de que os me i os de en tra da e de sa í da de va lo res na con ta es pe cí fi ca do
pro je to são co muns a am bos. Sig ni fi ca di zer que, so men te com a ple na ciên cia da real
destinação do to tal de des pe sas, é pos sí vel as se gu rar a con sis tên cia das fon tes de r ecur sos alo ca dos sob a for ma de con tra par ti da.
Ante o que expõe, este Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal
de Con tas da União ma ni fes ta-se de acor do com a pro pos ta da Se cex/RJ, no sen ti do
do ar qui va men to des te pro ces so, bem como em re la ção às de ter mi na ções e de ma is
pro vi dên ci as su ge ri das às fls. 49/52 dos au tos, com os acrés ci mos que con si de ra mos
ne ces sá ri os, na for ma adi an te pro pos ta:
1) que seja de ter mi na do ao ór gão de Con tro le Inter no com pe ten te que ve ri fique, na fu tu ra Pres ta ção de Con tas fi nal do Pro je to ‘Cha tô’, se os ser vi ços e bens as so ci a dos aos va lo res adiante dis cri mi na dos fo ram de fato pres ta dos e for ne ci dos em favor do pro je to em ques tão, o que po de ria ser fe i to, por amos tra gem, me di an te o confron to en tre os do cu men tos em co men to e a cor res pon den te mo vi men ta ção ban cá ria,
ou se não sob ou tra for ma que se mos tre igual men te efi caz ao atin gi men to do ob je ti vo
que ora se pro põe:
1.1) R$187.347,56 (do cu men tos com in dí ci os de ini do ne i da de), já ex ce tu a dos
aque les des ca rac te ri za dos pela Uni da de Téc ni ca, às fls. 40/41 do vo lu me prin ci pal
dos au tos; e
1.2) R$7.725,00 (nota emi ti da pela em pre sa Phi lip pe Ne i va Pro du ções Ltda. e
iden ti fi ca da in cor re ta men te como per ten cen te ao Pro je to ‘500 Anos’).
2) com re la ção, es pe ci fi ca men te, aos R$926.100,00 (im por tân cia trans fe ri da do
Pro je to ‘Cha tô’ para o Pro je to ‘500 Anos’), a com pro va ção da exe cu ção das des pe sas
re a li za das com es ses re cur sos pode ser exa mi na da na com po si ção da con tra par ti da po r
oca sião da Pres ta ção de Con tas fi nal do Pro je to ‘500 Anos’, caso V. Exª con cor de em
con si de rar o ex ce den te da con tra par ti da como ele men to de com pen sa ção financeirano
pro ces so em exa me. Caso con trá rio, que seja de ter mi na do ao res pon sá vel o re tor no de
tal im por tân cia à con ta es pe cí fi ca do Pro je to ‘Cha tô’ com fins de que in te gre sua respec ti va Pres ta ção de Con tas fi nal”.
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5. Em 23-11-2001, deu en tra da nes te Ga bi ne te so li ci ta ção for mu la da pela Procu ra do ria da Re pú bli ca no Estado do Rio de Ja ne i ro, no sen ti do de ser for ne ci da có p ia
do pro ces so em exa me, a fim de ins tru ir Inqué ri to Po li ci al ins ta u ra do para apu rar pos sí vel des vio de re cur sos cap ta dos (fls. 89/90).
6. É o re la tó rio.

PROPOSTA DE DECISÃO
Este Tri bu nal tem manifestado pre ocupação crescente com a siste má ti ca de
con ces são de in cen ti vos fis ca is à ati vi da de do au di o vi su al, ten do bus ca do co nhecer os
cri té ri os ado ta dos para a pre vi são, con ces são, con tro le e fis ca li za ção des ses be nefí cios que en vol vem re nún cia de re ce i ta pú bli ca fe de ral. Em con se qüên cia, fo ram re a liza das, mais re cen te men te, duas gran des au di to ri as na Se cre ta ria para o De sen vol vimen to do Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tu ra, so bre as qua is pres to as in for ma ções
que se se guem.
2. O Le van ta men to de Au di to ria, ob je to do TC-012.844/1996-9, foi apre ci a do
na ses são de 14-5-1997, na qual este Ple ná rio – ao aco lher as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, emi nen te Mi nis tro José Anto nio Bar re to de Ma ce do – de ci diu, en tre ou tras medi das, de ter mi nar à alu di da Se cre ta ria a ado ção de di ver sas pro vi dên ci as, vi san do a
cor re ção de fa lhas ve ri fi ca das na ope ra ci o na li za ção do sis te ma (De ci são nº 266/97 –
TCU – Ple ná rio, in Ata nº 17/97).
3. Já o Re la tó rio da Au di to ria re a li za da pela 6ª Se cre ta ria de Con tro le Exter no
na men ci o na da Se cre ta ria do Au di o vi su al (TC-014.502/2000-4) – que se es ten deu às
de ma is Se cre ta ri as do Mi nis té rio da Cul tu ra, no pe río do de 9 a 23-10-2000, em cumpri men to ao Pla no de Au di to ria apro va do por este Ple ná rio para o 2 ºse mes tre da que le
exer cí cio, cujo ob je ti vo era ana li sar a con du ção dos pro ces sos de con ces são de be nefí ci os fis ca is na área cul tu ral, bem como ve ri fi car o cum pri men to de de ter mi na ções
exa ra das por este Tri bu nal, den tre elas, aque las re fe ren tes à de li be ra ção aci ma re fe rida – en con tra-se no Ga bi ne te do Mi nis tro Au gus to Sher man Ca val can ti, após exa me
das razões de jus ti fi ca ti va ofe re ci das pe los res pon sá ve is ou vi dos em au diên cia acerca
de di fe ren tes ocor rên ci as ve ri fi ca das.
4. Ve ri fi cou-se, em de cor rên cia dos tra ba lhos re a li za dos por este Tri bu nal, a diver si da de da le gis la ção afe ta à ati vi da de-fim da Se cre ta ria para o De sen vol vi men t o
do Au di o vi su al, bem as sim a ati pi ci da de dos pro ces sos re la ti vos à con ces são/fis ca liza ção dos be ne fí ci os fis ca is na área cul tu ral.
5. No pre sen te caso, con for me de ta lha da men te ex pos to no Re la tó rio pre ce dente, a em pre sa Gu i lher me Fon tes Fil mes Ltda. foi au to ri za da a cap tar re cur sos, com
fun da men to nas Leis n ºs 8.313/91, (Lei “Rou a net”), no va lor de R$12.043.717,00, e
8.685/93 (Lei do Au di o vi su al), no va lor de R$3.000.000,00 – com pra zos fi na is de
cap ta ção di fe ren ci a dos, após su ces si vas pror ro ga ções: até 22-10-98 (por esta úl ti ma
Lei menci o na da) e até 31-12-99 (pela Lei nº 8.313/91) – para o cus te io do pro je to perti nen te à pro du ção de um lon ga me tra gem so bre a vida de Assis Cha te a u bri and, ba se a do no li vro ho mô ni mo de Fer nan do Mo ra is, in ti tu la do “Cha tô – o Rei do Bra sil”.
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6. Em ja ne i ro de 2000, ante as no tí ci as de pos sí ve is ir re gu la ri da des na apli ca ção
dos re cur sos em ca u sa, a Se cre ta ria para o De sen vol vi men to do Au di o vi su al – ten do
em vis ta as dis po si ções das Por ta ri as/MinC nºs 46, de 13-3-98 e 500, de 18-12-98,
mes mo res tan do um sal do a cap tar, com base na Lei “Rou a net”, no mon tan te apro xima do de R$6.400.000,00 – so li ci tou do responsável a pres ta ção de con tas par ci al,
bem as sim o ma te ri al até en tão pro du zi do, que foi sub me ti do à ava li a ção do con sul tor
do Mi nis té rio da Cul tu ra (fls. 504/505 do vol. 14).
7. Con so an te as si na la do, com pro pri e da de, pelo dou to Mi nis té rio Pú bli co, endossandoposicionamento ado ta do pela Se cex/RJ, as ocor rên ci as ob je to do pre sen te
pro ces so não cons ti tu em ra zão bas tan te para, des de logo, se cum prir o rito pre vis to no
art. 12 da Lei nº 8.443/92, com vis tas à de vi da ci ta ção, por quan to, en tre ou tras ra zões,
es tas con tas não abran gem a to ta li da de dos re cur sos au to ri za dos, bem as sim que há
con sis ten tes in dí ci os de boa-fé do responsável, ten do em vis ta di ver sos ele men tos
pre sen tes nos au tos, so bre os qua is pas so a dis cor rer.
8. Com re la ção à prin ci pal ocor rên cia im pug na da pelo Con tro le Inter no, re la tiva men te aos in dí ci os de ini do ne i da de de no tas fis ca is, vá ri as fo ram as pro vi dên cias
ado ta das pelo res pon sá vel, pre li mi nar men te, dan do con ta das ga ran ti as de que se valeu para ace i tar tais do cu men tos (exi gên cia de có pia dos res pec ti vos con tra tos so ci a is
e do nú me ro do CNPJ), e, pos te ri or men te, apre sen tan do de nún cia jun to à Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Fa zen da do Rio de Janeiro con tra aque las em pre sas res pon sá ve is pela
emis são das no tas im pug na das.
9. Ou tros sim, con cor do com a dou ta Pro cu ra do ria, quan do as si na la que a apresen ta ção de do cu men to ini dô neo não é, por si só, de ter mi nan te para a con clu são pela
responsabilidade ab so lu ta do con tra tan te, ha ven do que se apre ci ar os ele men tos de
na tu re za sub je ti va para a for ma ção de um ju í zo de va lor se gu ro. A pro pó si to, vá lida a
ob ser va ção do Mi nis té rio Pú bli co, no sen ti do de que, numa re la ção co mer ci al en volven do do cu men tos fis ca is, a parte que costumeiramente con cor re para os ilí ci tos é
justamente o emitente do documento, conforme inúmeras decisões ju diciais hoje
exis ten tes, “isen tan do, em re gra, o com pra dor e atri bu in do ao ven de dor as san ções cabí ve is, ex ce tu an do-se ape nas aque les ca sos em que fi que com pro va da a prá ti ca de conlu io en tre as par tes, o que, res sal te-se como pon to fun da men tal des te pro ces so, não se
con fir mou no pre sen te caso, no que toca à fir ma Gu i lher me Fon tes Fil mes Ltda.”.
10. Ou tro ele men to que cor ro bo ra o en ten di men to ma ni fes ta do pela Pro cu ra doria, no que se re fe re à au sên cia de má-fé do res pon sá vel, se pren de ao fato de que o Sr.
Guilherme Fon tes de i xou de sa car R$611.036,84 a que te ria di re i to por con ta da taxa
de ad mi nis tra ção pre vis ta no orçamento apro va do pelo Mi nis té rio da Cul tu ra, não
sen do ra zoá vel pre su mir que de i xa ria de utilizar aque les re cur sos a que te ria di re i to
para des vi ar, via no tas fis ca is ile gí ti mas, uma quan tia que não che ga a atin gir 1/3 da que le mon tan te.
11. Sem em bar go des sas con si de ra ções, faz-se mis ter que, quan do da aná li se da
pres ta ção de con tas fi nal do Pro je to, fi que de vi da men te de mons tra do que os ser vi ços
e/ou bens pertinentes às notas tidas como ini dô ne as fo ram efe ti va men te pres ta dos
e/ou for ne ci dos no ob je to pre vi a men te ajus ta do. Por ou tro lado, ante a na tu re za da
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ocorrência apon ta da, con si de ro de todo pru den te a pro pos ta for mu la da pelo ilus tre
Pro cu ra dor-Ge ral para que seja pro vi den ci a da a re mes sa de có pia dos ele men tos re laci o na dos à ilegi ti mi da de dos do cu men tos fis ca is em ques tão às Se cre ta ri as de Fa z enda do Esta do e do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro, e ao Mi nis té rio Pú bli co da que le Esta do, vi san do a que se jam ins ta u ra dos os pro ces sos ca bí ve is a fim de apu rar a res pon sabi li da de pelo pos sí vel co me ti men to de ilí ci to fis cal.
12. Acerca da men ci o na da não-uti li za ção dos va lo res con cer nen tes à taxa de
ad mi nis tra ção, em que pese tal fato de mons trar in dí cio de boa-fé do res pon sá vel, te nho para mim que não há, no mo men to, como con si de rar tais va lo res como con tra parti da da em pre sa Gu i lher me Fon tes Fil mes Ltda., con for me aven ta do nos pa re ce res,
ante a au sên cia de nor ma re gu la men ta do ra es pe cí fi ca, mo ti vo pelo qual tam bém acolho a su ges tão da Se cex/RJ, con sig na da no item 3.1.1 do Re la tó rio pre ce den te, no
sen ti do de se de ter mi nar ao Mi nis té rio da Cul tu ra pro vi dên ci as a esse res pe i to.
13. No to can te à con tra par ti da, con so an te as si na lam os pa re ce res, o va lor aprova do pelo MinC foi de R$2.408.743,40 e o efe ti va men te apli ca do pelo res pon sá vel
foi de R$2.711.924,78, ca ben do des con si de rar, para efe i to de acrés ci mo des sa con trapar ti da, o va lor da taxa de ad mi nis tra ção, pe los mo ti vos ex pos tos no item su pra. Conquan to tal fato – ex ces so de con tra par ti da – por si só, não te nha, a meu ver, o con dão
de eli dir as ocor rên ci as ora ques ti o na das, de mons tra o in te res se da em pre sa Gu i lhe r me Fon tes Fil mes Ltda. no Pro je to “Cha tô – o Rei do Bra sil”, con tra pon do-se, por outro lado, às su po si ções de enriquecimentoilícito ou de des vio de re cur sos pú bli cos.
14. Ante as peculiaridades do pre sen te pro ces so, mor men te con si de ran do os
for tes in di ca ti vos no sen ti do de que se pode de mons trar, ao fi nal, que os va lo res questi o na dos nes ta pres ta ção de con tas par ci al fo ram efe ti va men te apli ca dos no Pro je t o
em exame, cre io que se pos sa ado tar, no es sen ci al, o en ca mi nha men to pro pos to nos
pa re ce res, ten do em vis ta – vale fri sar – o que cons ta dos au tos, até o mo men to.
15. Ade ma is, há que se con si de rar o va lor cul tu ral da obra em ques tão, bem assim o vo lu me de re cur sos fe de ra is di re ci o na dos para o Projeto ora em exa me, qual
seja, um mon tan te apro xi ma do de R$9.600.000,00, e ain da o per cen tu al de exe cu ção
do or ça men to apro va do (cer ca de 72%), o que jus ti fi ca, no meu en ten der, a pro pos ta
(v. item 3.2.1 do Re la tó rio su pra) de se de ter mi nar à Se cre ta ria para o De sen vol vimen to do Au di o vi su al que ava lie a pos si bi li da de de con ce der novo pra zo de cap ta ção
para os re cur sos au to ri za dos, nes te caso, ca ben do lem brar que o art. 11, § 3 º, do Decre to nº 974/93, que re gu la men tou a Lei nº 8.685/93, pre vê a fa cul da de de os in ves tido res es co lhe rem ou tra em pre sa pro du to ra para con clu ir o Pro je to.
16. Com relação ao valor transferido para o Projeto “500 Anos”
(R$926.100,00), con si de ro con ve ni en te que se de ter mi ne o re tor no de tais re cur sos à
con ta-cor ren te do Pro je to “Cha tô”, a fim de que, quan do do exa me da pres ta ção de
con tas fi nal, se ve ri fi que a cor re ta apli ca ção dos va lo res des ti na dos a essa fi na lidade
específica.
17. No tocante às notas fis ca is emi ti das em nome do referido Projeto “500
Anos” – nada obs tan te a in for ma ção pre sen te à fl. 1.068 do vol. 14, no sen ti do de que
foi re ti fi ca da uma das no tas fis ca is ques ti o na das – con si de ran do que, con for me argu198
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men ta o res pon sá vel, al gu mas ati vi da des co muns aos dois pro je tos se ri am de sen volvi dos de for ma si mul tâ nea, en ten do que se deva ava li ar a cor re ta apli ca ção de tais va lo res, na opor tu ni da de das pres ta ções de con tas fi na is dos Pro je tos em ca u sa.
18. So bre a aqui si ção de ma te ri al per ma nen te (R$3.700,00) e ao pa ga men to de
ta xas e ju ros ban cá ri os so bre o sal do de ve dor (R$4.978,75), aco lho o en ten di men to da
Pro cu ra do ria, ten do em vis ta que, por seus va lo res, iso la da men te, tais des pe sas in de vi das não se re ves tem de ma te ri a li da de su fi ci en te para dar se gui men to ao pre sen te
pro ces so, va len do no tar, por opor tu no, que na ses são des te Ple ná rio de 4-12-2001 foi
apro va da a Deci são Nor ma ti va nº 43/2001, que fi xou o va lor de R$15.000,00 para os
ca sos da es pé cie.
19. Com res pe i to às de ma is de ter mi na ções pro pos tas pela uni da de téc ni ca, consi de ro-as de todo per ti nen tes, ex ce to no que con cer ne às se guin tes:
19.1 – Tendo em vista o disposto nas Leis nºs 9.995/2000 (art. 35) e
10.266/2001(art. 34) – as qua is dis põem so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção das Leis
Orça men tá ri as de 2001 e 2002, res pec ti va men te – te nho por ina de qua da a su ges tão de
se so li ci tar ma ni fes ta ção da Advo ca cia-Ge ral da União – AGU acer ca da de fi ni ção de
con tra par ti da pre ten di da pelo le gis la dor no art. 4 º, § 2º, da Lei n º 8.685/93, uma vez que
tais dis po si ções são apli cá ve is aos ca sos de trans fe rên ci as vo lun tá ri as da União, con signa das na lei or ça men tá ria e em seus cré di tos adi ci o na is, não sen do, por tan to, per tinentes aos be ne fí ci os que en vol vem re nún cia de re ce i ta pú bli ca fe de ral, como ora se trata.
19.2 – No que se re fe re à pro pos ta con ti da no item 3.5 do Re la tó rio su pra, no
sen ti do de se re a li zar Au di to ria Ope ra ci o nal na Se cre ta ria do Au di o vi su al, considero-a dis pen sá vel, no mo men to, ten do em vis ta que, con for me con sig na do no item 3
des ta Pro pos ta de De ci são, a 6 ª Se cex re a li zou, re cen te men te, Au di to ria na Se cre ta ria
do Au di o vi su al, que se es ten deu às de ma is Se cre ta ri as do Mi nis té rio da Cul tu ra, que
vi sa va ana li sar a con du ção dos pro ces sos de con ces são de be ne fí ci os fis ca is na área
cul tu ral, bem as sim ve ri fi car o cum pri men to de de ter mi na ções exa ra das por este Tribu nal, den tre elas, aque las re fe ren tes à De ci são nº 266/97 – TCU – Ple ná rio.
20. Cons ta, às fls. 68/88, có pia do Re la tó rio da Co mis são en car re ga da da ins trução do Inqué ri to Admi nis tra ti vo CVM nº 12/00 – ins ta u ra do para apu rar as pos sí ve is
ir re gu la ri da des ocor ri das no re gis tro, emis são e dis tri bu i ção de cer ti fi ca dos de in vesti men to em obras au di o vi su a is ci ne ma to grá fi cas pela em pre sa Gu i lher me Fon tes Fi lmes Ltda. – o qual foi apre sen ta do à de li be ra ção da Pre si dên cia da Co mis são de Va lores Mo bi liá ri os, em 17-10-2000. Des se modo, e con si de ran do que até o mo men to não
se fi ze ram pre sen tes nes te Tri bu nal os re sul ta dos ad vin dos do alu di do Re la tó rio, não
obs tan te a re qui si ção for mu la da pela Pro cu ra do ria jun to a este Tri bu nal nes te sen t ido,
en ten do ca bí vel que se re i te re a re fe ri da so li ci ta ção à en ti da de.
21. Por der ra de i ro, ante a so li ci ta ção for mu la da pela Pro cu ra do ria da Re pú bli ca
no Esta do do Rio de Ja ne i ro (fls. 89/90), en ten do per ti nen te aten der tal ple i to, re me ten do à au to ri da de so li ci tan te, tam bém, có pia da de li be ra ção a ser ado ta da, bem assim
do Re la tó rio e da Pro pos ta de De ci são que a fun da men ta rem.
Ante todo o ex pos to, aco lho, no es sen ci al, os pa re ce res e ma ni fes to-me por que
seja ado ta da a de ci são que ora sub me to a este Plenário.
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DECISÃO Nº 1.086/2001 – TCU – PLENÁRIO 1
1. Pro ces so nº TC-009.231/2001-7 (c/ 15 vo lu mes).
2. Clas se de Assun to: IV – To ma da de Con tas Espe ci al ins ta u ra da em de corrên cia da não-apro va ção da pres ta ção de con tas de re cur sos cap ta dos por meio da Lei
“Roaunet” e da Lei do Au di o vi su al.
3. Enti da de: Gu i lher me Fon tes Fil me Ltda.
4. Res pon sá vel: Gu i lher me Ma cha do Car do so Fon tes.
5. Re la tor: Au di tor Mar cos Bem que rer Cos ta.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Dr. Lu cas Ro cha Fur ta do.
7. Uni da de Téc ni ca: Se cex/RJ.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões ex postas pelo Relator,
DECIDE:
8.1 – de ter mi nar ao Mi nis té rio da Cul tu ra que:
8.1.1 – re gu la men te, por meio de ins tru men to nor ma ti vo ade qua do, a for ma
de apro pri a ção pelo pro po nen te da taxa de ad mi nis tra ção ou taxa de re mu ne ra ção da
produção, seja como contrapartida, seja como remuneração do proponente, bem
como os per cen tu a is ace i tá ve is e base de cál cu lo;
8.1.2 – ado te pro vi dên ci as no sen ti do de re ver o dis po si ti vo es ta be le ci do no
art. 10 da Por ta ria MinC nº 500/98 que in duz a con fli tos en tre os pre ce i tos da Lei nº
8.313/91 e da nº 8.685/93, al te ra da pela Lei n º 9.323/96, na par te que es ti pu la o li mi te
de be ne fí ci os fis ca is a se rem usu fru í dos pe los con tri bu in tes que op ta ram por in vestir
na ati vi da de au di o vi su al;
8.1.3 – evi te con ce der para um mes mo pro je to in cen ti vos fis ca is vin cu la dos às
Leis nºs 8.313/91 e 8.685/93, pois a Lei Rou a net não am pa ra o li mi te má xi mo de capta ção pelo pro po nen te em 80%, con for me no art. 10 da Por ta ria MinC nº 500/98;
8.1.4 – exi ja das em pre sas be ne fi ciá ri as de re cur sos vin cu la dos às Leis nºs
8.313/91 e 8.685/93 a aber tu ra de con tas ban cá ri as dis tin tas para apli ca ção em pro je tos de au di o vi su al com ple men ta res, de for ma a fa vo re cer o con tro le, a fis ca li za ç ão e a
trans pa rên cia dos be ne fí ci os con ce di dos pe las re fe ri das leis, in clu si ve dos re cur sos de
contrapartida;
8.2 – de ter mi nar à Se cre ta ria para o De sen vol vi men to do Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tu ra que:
8.2.1 – efe tue ri go ro sa aná li se da do cu men ta ção que irá in te grar a pres ta ção
de con tas fi nal do Pro je to, vi san do a que se fir me ju í zo so bre a efe ti va e cor re ta ap li cação dos recursos fe derais inves ti dos, ve ri fi can do, em es pe ci al, se os ser vi ços e/ou
bens as so ci a dos aos va lo res adi an te dis cri mi na dos fo ram de fato pres ta dos e/ou for n eci dos em fa vor do Pro je to em ques tão, ob ser van do as dis po si ções do art. 8º da Lei nº
8.443/92, quan do com pro va da a ocor rên cia de efe ti vo dano ao Erá rio:
1
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a) R$187.347,56 (do cu men tos com in dí ci os de ini do ne i da de);
b) R$7.725,00 (nota emi ti da pela em pre sa Phi lip pe Ne i va Pro du ções Ltda. e
iden ti fi ca da in cor re ta men te como per ten cen te ao Pro je to ‘500 Anos’);
c) R$926.100,00 (valor transferido para a conta-corrente do Projeto “500
Anos”.
8.2.2 – exi ja do cu men tos que com pro vem a apli ca ção da con tra par ti da de recur sos pró pri os ou de ter ce i ros;
8.2.3 – pro mo va a ba i xa de res pon sa bi li da de do Sr. Gu i lher me Ma cha do Cardo so Fon tes, CPF nº 896.247.047-87, na con ta “di ver sos res pon sá ve is” do Si a fi e no
Cadin;
8.3 – co mu ni car à Se cre ta ria para o De sen vol vi men to do Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tu ra que:
8.3.1 – em face da do cu men ta ção exis ten te nos au tos, o Tri bu nal de Con tas da
União nada tem a opor quan to à con ti nu i da de do Pro je to “Cha tô – o Rei do Bra sil”,
de ven do aque la Se cre ta ria in for mar a este Tri bu nal, no pra zo de 60 (ses sen ta) dias, a
con tar da ciên cia, so bre as pro vi dên ci as ado ta das;
8.3.2. – com re la ção, es pe ci fi ca men te, aos R$926.100,00 (im por tân cia transfe ri da do Pro je to ‘Cha tô’ para o Pro je to ‘500 Anos’), a com pro va ção da exe cu ção das
des pe sas re a li za das com es ses re cur sos pode ser exa mi na da na com po si ção da con trapar ti da por oca sião da Pres ta ção de Con tas fi nal do Pro je to ‘500 Anos’, a cri té rio da
em pre sa Gu i lher me Fon tes Fil me Ltda., ou pode ser de ter mi na do ao res pon sá vel o retor no de tal im por tân cia à con ta es pe cí fi ca do Pro je to ‘Cha tô’ com fins de que in te gre
sua res pec ti va Pres ta ção de Con tas fi nal”;
8.4 – soli ci tar, com fun da men to no ar ti go 4º, in ci sos X e XI, da Lei Com plemen tar nº 73/93, à Advo ca cia-Ge ral da União – AGU que se ma ni fes te so bre o con flios
to en tre as Leis n 8.313/91 e 8.685/93, nos ca sos de com par ti lha men to, por um mesmo pro je to, dos be ne fí ci os fis ca is à ati vi da de de au di o vi su al, pois a Lei Rou a net não
am pa ra o li mi te má xi mo de cap ta ção pelo pro po nen te em 80%, con for me pre vis to no
art. 10 da Por ta ria MinC nº 500/98;
8.5 – requi si tar à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM que en ca mi nhe a
este Tri bu nal, no pra zo de 15 (quin ze dias), a con tar da ciên cia, os re sul ta dos ad vin dos
do Re la tó rio do Inqué ri to Admi nis tra ti vo CVM n º 12/00, cuja ins tru ção foi apre sen ta da para de li be ra ção do Co le gi a do, em 17-10-2000;
8.6 – de ter mi nar à Se cex/RJ que:
8.6.1 – cons ti tua pro ces so apar ta do, com vis tas ao acom pa nha men to das provi dên ci as ob je to da pre sen te de li be ra ção;
8.6.2 – remeta có pia dos ele men tos re la ci o na dos à ile gi ti mi da de dos do cumen tos fis ca is em ques tão às Se cre ta ri as de Fa zen da do Esta do e do Mu ni cí pio do Rio
de Ja ne i ro, e ao Mi nis té rio Pú bli co da que le Esta do, vi san do a que se jam ins ta u ra d os
os pro ces sos ca bí ve is a fim de apu rar a res pon sa bi li da de pelo pos sí vel co me ti men t o
de ilí ci to fis cal;
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8.6.3 – en ca mi nhe có pia dos au tos à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do
Rio de Ja ne i ro, em aten di men to ao Ofí cio PR/RJ/GAA/nº 550/01, de 24-10-2001;
8.7 – de ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no que acom pa nhe o
cum pri men to das de ter mi na ções ob je to da pre sen te de li be ra ção;
8.8 – encaminhar có pia da pre sen te de li be ra ção, bem as sim do Re la tó rio e da
Proposta de De ci são que a fun da men tam, à Se cre ta ria para o De sen vol vi men to do
Au di o vi su al, à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no, à CVM, às Se cre ta ri as de Fazen da do Esta do e do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro, ao Mi nis té rio Pú bli co da que le
Esta do, à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro e à Advo ca cia-Ge ral
da União – AGU;
8.9 – de ter mi nar o ar qui va men to do pre sen te pro ces so.
9. Ata nº 56/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 12-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros pre sen tes: Hum ber to Gu imarães Souto (Presidente), Iram
Sa ra i va(Re da tor), Val mir Cam pe lo, Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu ilher me Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar, Ben ja min Zymler e o Mi nis tro-Subs ti tu to Au gusto Sher man Ca val can ti.
11.2. Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães da Ro cha e Mar cos Bem que rer
Cos ta (Re la tor).
11.3. Mi nis tro que ale gou sus pe i ção: Adylson Mot ta.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator
IRAM SARAIVA
Ministro-Redator
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO SENADO FEDERAL INTERPRETAÇÃO DO ART. 72 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Consulta
Mi nis tro-Re la tor Wal ton Alen car Ro dri gues
Gru po I – Clas se III – Ple ná rio
TC-014.185/2001-3
Na tu re za: Con sul ta
Órgão: Se na do Fe de ral
Inte res sa da: Se cre ta ria de Con tro le Inter no do Se na do Fe de ral
Emen ta: Con sul ta. Inter pre ta ção do art. 72 da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Co nhe ci men to. Aten di men to. A li mi ta ção im pos ta pelo art. 72 abran ge
a to ta li da de das des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros, de du zi dos ape nas os gastos com pes so al, ca rac te ri za dos como de subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre gados pú bli cos, re fe ren tes ao art. 18, § 1º, da LRF. As no vas con tas cri a das pela
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em 2001, no Pla no de Con tas da Admi nis tração Pú bli ca Fe de ral (33390.04.12, 33390.35.04, 33390.36.29, 33390.37.07,
33390.39.13), têm como úni ca fi na li da de dis cri mi nar as des pe sas com con tratos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser vi do res
e em pre ga dos pú bli cos, para per mi tir in cluí-las no to tal gas to com pes so al.
Co mu ni ca ção à au to ri da de con su len te. Arqui va men to.

RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Sr a Diretora da Secretaria de Controle
Inter no do Se na do Fe de ral, in da gan do da cor re ta in ter pre ta ção do art. 72 da Lei Comple men tar nº 101/2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal que tra ta da li mi ta ção de
des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros (fls. 1/2).
Acom pa nha o ex pe di en te o Ofí cio nº191/01-PG, con ten do pa re cer exa ra do
pelo emi nen te Pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Contas do Dis tri to Fe de ral, Dr. Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des, con clu si vo no sen ti do
de que “os li mi tes do art. 72, da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, não se re fe rem genericamente a ser viços de ter ceiros, mas ape nas aque les que vi sem subs tituir
mão-de-obra”. (fls. 3/13).
Emba sa da nes se pa re cer, pre ten de a con su len te que “o li mi te de ‘ser vi ços de
ter ce i ros’ que não deve so frer au men to em re la ção ao exer cí cio de 1999 deve abran ger
tão-so men te os va lo res re fe ren tes às con tas 33390.04.12, 33390.35.04, 33390.3.29,
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33390.37.07 e 33390.39.13, ou seja, aque las cri a das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na cio nal e que se re fe rem ex clu si va men te à subs ti tu i ção de mão-de-obra”.
A ques tão foi exa mi na da com ade qua da per cu ciên cia pela uni da de téc ni ca, confor me bem-la vra da ins tru ção fls. 14/21, in verbis :
“II – ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
O art. 216 do Re gi men to Inter no do Tri bu nal de Con tas da União es ta be le ce que
o Ple ná rio de ci di rá so bre con sul tas, quan to à dú vi da sus ci ta da na apli ca ção de disposi ti vos le ga is e re gu la men ta res con cer nen tes à ma té ria de sua com pe tên cia, que lhe forem for mu la das pe las au to ri da des lis ta das em seus in ci sos e § 1º. O art. 217 do Re gimen to, por sua vez, es ti pu la que: ‘o Re la tor ou o Tri bu nal não co nhe ce rá de con sul ta
que não aten da aos re qui si tos do ar ti go an te ri or ou que ver se so bre caso con cre to, ...’.
Verifica-se, en tão, que a con sul ta for mu la da pela Ilma. Di re to ra não de ve ria ser
co nhe ci da por que a exi gên cia de legitimidade para sua for mu la ção não é aten di da,
em bo ra to dos os de ma is re qui si tos pre vis tos nos ar ti gos re fe ri dos es te jam pre sentes.
Con tu do, o as sun to li mi ta ção de ser vi ços de ter ce i ros e sua co ne xão com as
des pe sas de pes so al, via con tra tos de ter ce i ri za ção para subs ti tu i ção de ser vi do r es e
em pre ga dos pú bli cos, apre sen tam-se re le van tes para o cál cu lo e con tro le das des pesas com pes so al e com ser vi ços de ter ce i ros dos Po de res e ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca, es tan do a me re cer, as sim, ori en ta ção.
Nes se sen ti do, con si de ra-se opor tu na a ma ni fes ta ção do Tri bu nal, aco lhen do e
de ci din do so bre a con sul ta for mu la da pela Ilma. Di re to ra, com o intu i to de con fe rir
ca rá ter nor ma ti vo ao en ten di men to que esta SEMAG ora sub me te a apre ci a ção do
Exmo. Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues, em vis ta do dis pos to na Re so lu ção nº
142/2001, art. 5º, III.
III – HISTÓRICO
Anteriormente, com o objetivo de atender ao Aviso nº 9/2000-GM/AM, de
11-12-2000, em que o Mi nis tro-Re la tor das Con tas do Go ver no da União, re fe ren te
ao exer cí cio de 2000, in for mou ao Se na do Fe de ral os ele men tos que de ve ri am constar das con tas do Exmo. Pre si den te da que la Casa, a Ilma. Di re to ra en ca mi nhou consul ta a esta SEMAG – OFÍCIO n º 2/01-SAC/SCINT/SF, de 11 de ja ne i ro de 2001 (cópia anexa) – so bre dú vi da sur gi da quan to à apli ca ção do art. 72 da LRF, no to can te
às des pe sas que de ve ri am ser com pu ta das como ser vi ços de ter ce i ros com vis tas à
com pa ra ção com a li mi ta ção pre vis ta no ci ta do ar ti go.
O Avi so re tro men ci o na do, do Exmo. Mi nis tro-Re la tor so li ci tou, na oca sião, ao
Se na do Fe de ral, en tre ou tras, as se guin tes in for ma ções:
‘de mons tra ti vos e re la tó rio sin té ti co da quan ti da de de pes so al, sua dis tri bu ição e re cur sos fi nan ce i ros des pen di dos (Des pe sa com pes so al, dis tin guin do a com
ina ti vos e pen si o nis tas), bem como do cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci dos pela
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LC nº 101/200) para des pe sas de pes so al, in clu si ve
as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros, se for o ca so’ (gri fo nos so).
Obser va-se que a li mi ta ção quan to a ser vi ços de ter ce i ros cons ta da Lei de Respon sa bi li da de Fis cal, em seu art. 72, nos se guin tes ter mos;
204

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

‘Art. 72. A des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros dos Po de res e ór gãos re fe ri dos
no art. 20 não po de rá ex ce der, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a do exer cí cio an te ri or à en tra da em vi gor des ta lei com ple men tar, até o tér mi no do ter ce i ro
exer cí cio se guin te.’
A dú vi da sus ci ta da, en tão, pela Di re to ra, no Ofí cio de 11 de ja ne i ro de 2001,
tra du zia-se em ques ti o na men to es pe cí fi co so bre a in clu são dos gas tos in di ca dos
abaixo en tre as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros:
a) 3339033.00 – Pas sa gens e Des pe sas com Lo co mo ção;
b) 3339035.00 – Ser vi ços de Con sul to ria;
c) 3339036.00 – Ou tros de Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca;
d) 3339037.00 – Lo ca ção de Mão-de-obra;
e) 3339039.00 – Ou tros Ser vi ços de Terce i ros – Pessoa Jurídica.
Por meio do Ofí cio n º 3/2001 – GS , de 19 de ja ne i ro de 2001 (có pia ane xa), e após
con sul ta re a li za da jun to à Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te souro Na ci o nal, a SEMAG in for mou à Di re to ra o en ten di men to vi gen te à épo ca, que era:
– os gas tos efe tu a dos nos ele men tos de des pe sa 33 – Pas sa gens e Des pe sas
com Lo co mo ção – e 35 – Ser vi ços de Con sul to ria – não po de ri am ser in clu í dos como
des pe sas com ser vi ços de terceiros;
– os de ma is gas tos, efe tu a dos nos ele men tos de des pe sas 36 – Ou tros ser vi ços de
Terceiros– Pes soa Fí si ca –, 37 – Lo ca ção de Mão-de-Obra – e 39 – Ou tros Ser vi ços de
Ter ce i ros – Pes soa Jurí di ca, po de ri am ser com pu ta dos como des pe sas com ser vi ços de
ter ce i ros, res sal van do-se, nos ca sos dos ele men tos 36 e 39, que os gas tos efe tu a dos ne ssas ru bri cas vin cu la dos a pres ta do res de ser vi ços (ter ce i ri za ção de mão-de-obra; lim pe za, vi gi lân cia etc.) não po de ri am ser com pu ta dos, ou seja, so men te os gas tos re a lizados com subs ti tu i ção de mão-de-obra dos ser vi do res/fun ci o ná ri os dos ór gãos/en ti dades é que po de ri am ser con si de ra dos/re gis tra dos como tais des pe sas.
Cabe es cla re cer que esta SEMAG con sul tou a Co or de na ção de Con ta bi li da de
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em ra zão do § 2º do art. 50 da LRF que as sim dispõe: ‘A edi ção de nor mas ge ra is para con so li da ção das con tas pú bli cas ca be rá ao
ór gão cen tral de con ta bi li da de da União, en quan to não im plan ta do o con se lho de
que tra ta o art. 67’.
Em uma se gun da opor tu ni da de, a Di re to ra da Se cre ta ria de Con tro le Inter no
do Se na do Fe de ral en ca mi nhou o Ofí cio n º 27/01 –SAC/SCINT/SF, de 23-2-2001 (cópia ane xa), a esta SEMAG, em ra zão de per sis tir dú vi da so bre ‘qua is itens de vem, efe ti va men te, ser con si de ra dos como ‘ser vi ços de ter ce i ros’, nos ter mos do ar ti go 72 da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal’.
A dú vi da per ma ne cia pois, con for me in for mou a Ilma. Di re to ra, o Re la tó rio de
Gestão Fiscal do Poder Executivo, pu blicado no Diário Oficial da União de
31-1-2001, trou xe em nota de ro da pé do De mons tra ti vo das Des pe sas com Ser vi ços
de Ter ce i rosa se guin te ob ser va ção: ‘na com po si ção dos ser vi ços de ter ce i ros fo ram
con si de ra dos os ele men tos de des pe sa: Ser vi ços de Con sul to ria; Ou tros Ser vi ços de
Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca; Lo ca ção de Mão-de-Obra; Arren da men to Mer can til e Outros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pessoa Ju rí di ca.’
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Após nova con sul ta à Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, esta Se cre ta ria de Macroavaliação Go ver na men tal in for mou a Di re to ra,
por meio do Ofí cio nº 27/2001 – SEMAG, de 9-3-2001 (có pia ane xa), que fi cou con firma do que os itens de des pe sa lis ta dos na nota de ro da pé do De mons tra ti vo das Despe sas com Ser vi ços de Ter ce i ros são os que efe ti va men te de vem ser considerados
para efe i to do art.72 da LC nº 101/2000 (LRF).
O questionamento ora apresentado a esta SEMAG (Ofício nº
103/01–SAC/SCINT/SF, re tro ci ta do), so bre o mes mo as sun to, tem mo ti va ção em consul tas que a Ilma. Di re to ra fez di re ta men te à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e ao
emi nen te Pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas do
Dis tri to Fe de ral, Dr. Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des.
Da con sul ta for mu la da à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal – STN, foi ob ti da a infor ma ção que aque la STN con si de rou como gas to de ser vi ços de ter ce i ros os ele mentos ‘Ser vi ços de Con sul to ria’, ‘Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca’, ‘Lo ca ção de Mão-de-Obra’, ‘Arren da men to Mer can til’ e ‘Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros –
Pes soa Ju rí di ca’, no gru po ‘Ou tras Des pe sas Cor ren tes’.
Se gun do a Di re to ra, a STN in for mou tam bém ‘que tem ha vi do mu i tas dis cus sões
com o pro pó si to de uni fi car o en ten di men to da Lei, e um dos as pec tos es pe ci al men te
abor da do re fe re-se à ter ce i ri za ção de mão-de-obra (pa rá gra fo 1 º do ar ti go nº 18) e aos
ser vi ços de ter ce i ros (art. 72)’ e que ‘des sa for ma, para clas si fi ca ção apro pri a da da s
des pe sas com ter ce i ri za ção de mão-de-obra, fo ram cri a das as se guin tes contas:
– 33390.04.12 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.35.04 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.36.29 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.37.07 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.39.13 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra.’
Por sua vez, em res pos ta à con sul ta que lhe foi for mu la da, o emi nen te Pro cu rador-Geral, após re a li zar aná li se dos as pec tos ju rí di cos que en vol vem a apli ca ção do
art. 72 da LRF, ma ni fes tou o en ten di men to que ‘os li mi tes do art. 72, da Lei de Respon sa bi li da de Fis cal, não se re fe rem ge ne ri ca men te a ser vi ços de ter ce i ros, mas apenas aque les que vi sem subs ti tu ir mão-de-obra’ e ‘que en ten der de modo di ver so sig nifi ca res trin gir, nos três po de res de to das as es fe ras de go ver no, os li mi tes de ser viços
de ter ce i ros quan do se sabe que a Lei Com ple men tar re gu la do ra do ar ti go 169 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, só pode tra tar de des pe sas de pes so al’.
Com base no en ten di men to do Pro cu ra dor-Ge ral, a Di re to ra con clu iu, en tão,
‘que o li mi te de ‘ser vi ços de ter ce i ros’ que não deve so frer au men to em re la ção ao
exercício de 1999 deve abranger tão-somente os valores re ferentes às contas
33390.04.12, 33390.35.04, 33390.36.29, 33390.37.07 e 33390.39.13, ou seja, aque las cri a das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e que se re fe rem à subs ti tu i ção de
mão-de-obra.
IV – ANÁLISE
A in ter pre ta ção sis te má ti ca do § 1º do art. 18 com a to ta li da de do mes mo ar ti go
per mi te de du zir que as des pe sas com os con tra tos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra
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que se re fe rem à subs ti tu i ção de mão-de-obra de vem ser so ma das aos de ma is gas tos
res sal ta dos no ca put do ar ti go de ma ne i ra a com por a des pe sa to tal com pes so al.
Isso, por que o ca put do ar ti go pro cu ra iden ti fi car os ti pos de gas tos re la ci o na dos a
des pe sas com pes so al e o § 1ºde ter mi na que as ter ce i ri za ções que se re fe rem a subs titu i ção de mão-de-obra se jam con ta bi li za das como ‘Ou tras Des pe sas de Pes so al’.
Cabe ob ser var tam bém o es ta be le ci do no art. 64 da Lei nº 9.995/2000 (Lei de
DiretrizesOrçamentárias – LDO para 2001):
‘Art. 64. O dis pos to no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
apli ca-se ex clu si va men te para fins de cál cu lo do li mi te da des pe sa com pes so al, in de pen den te men te da le ga li da de ou va li da de dos con tra tos.’(gri fo nosso).
Assim, a LDO ori en ta do ra da lei or ça men tá ria de 2001 con fir mou o en ten dimen to de que os va lo res dos con tra tos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra re la ti vos à
subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos in te gram as des pe sas com pes so al
para fins de cál cu lo do li mi te des sa des pe sa.
O art. 61 da Lei nº 10.266/2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO para
2002) re pe tiu o con te ú do do art. 64 da LDO do ano an te ri or, o que de mons tra que o
en ten di men to já se tor na fir me.
Cabe ob ser var, to da via, que o Pa rá gra fo úni co do art. 64 da LDO não con si derou como sen do de subs ti tu i ção de mão-de-obra os con tra tos de ter ce i ri za ção re la tivos a exe cu ção in di re ta de ati vi da des que, si mul ta ne a men te:
‘I – sejam acessórias, ins trumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de com pe tên cia le gal do ór gão ou en ti da de;
II – não se jam ine ren tes a ca te go ri as fun ci o na is abran gi das por pla no de car gos do qua dro de pes so al do ór gão ou en ti da de, sal vo ex pres sa dis po si ção le gal em
con trá rio, ou quan do se tra tar de car go ou ca te go ria ex tin to, to tal ou par ci al men te. ’
Por tan to, o art. 64 con ce i tu ou e dis tin guiu os con tra tos de terce i ri za ção para
subs ti tu i ção de mão-de-obra dos de ma is con tra tos de ter ce i ri za ção.
Para que a con ta bi li za ção ade qua da das des pe sas re la ti vas a am bos os ti pos de
con tra tos pu des se ser fe i ta, a STN cri ou, em 2001, no Pla no de Con tas da Admi nis tração Pú bli ca Fe de ral, as con tas:
– 3.3.3.9.0.04.12 – Con tra ta ção por Tem po De ter mi na do – Pes. Ci vil – Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.35.04 – Ser vi ços de Con sul to ria – Subs tit. de Mão-de-Obra (Art. 18
Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.36.29 – Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca – Subs tit. de
Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.37.07 – Lo ca ção de Mão-de-Obra – Subs tit. de Mão-de-Obra (Art.
18 Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.39.13 – Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Ju rí di ca – Pes. Ci vil
– Subs tit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101).
Assim, os sal dos des sas con tas de subs ti tu i ção de mão-de-obra pu de ram, a
par tir de en tão, ser so ma dos aos das de ma is con tas re gis tra do ras das des pe sas com
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pes so al, para cál cu lo do to tal des sa des pe sa e con fron ta ção com os li mi tes pre vis tos
no art. 19 da LRF.
Po der-se-ia ar gu men tar que es sas con tas (com có di gos 3.3.3.x.x.xx.xx) fo ram
cri a das em cor res pon dên cia com o Gru po de Des pe sa 3 – Ou tras Des pe sas Cor ren tes
ao in vés do Gru po 1 – Pes so al e Encar gos So ci a is, onde es ta ri am cor re ta men te enqua dra das. Entre tan to, hou ve mo ti vo para a cri a ção das con tas no Gru po 3. As instruções para ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria da União para 2001 (Manual
Téc ni co de Orça men to – MTO-2001) não ha vi am in cor po ra do ain da as mo di fi ca ções
ne ces sá ri as ao aten di men to do art. 18 da LRF. Daí, os re cur sos ne ces sá ri os às des pesas de substituição de mão-de-obra foram dispostos, no Orça men to da União de
2001, no Gru po 3 – Ou tras Des pe sas Cor ren tes.
A promulgação da LRF ocorreu em maio de 2000 e as instruções do
MTO-2001, com a dis cri mi na ção dos itens que de ve ri am com por cada Gru po de Despe sa tam bém fo ram apro va das em maio des se ano. Com pre en de-se, por tan to, que
não hou ve tem po há bil para mo di fi car as do ta ções dos ór gãos que com pu nham a propos ta or ça men tá ria.
Espera-se, agora, para a exe cu ção do Orça men to da União de 2002, que as
con tas de subs ti tu i ção de mão-de-obra, cri a das para aten der o art. 18, § 1º, se jam
dis pos tas no Pla no de Con tas da União jun to com as de ma is con tas re la ti vas a des pesas de pes so al e en car gos so ci a is, que têm cor res pon dên cia com o Gru po de Na tu re za
de Des pe sa 1. O Ma nu al Téc ni co de Orça men to (MTO-2002) com as ins tru ções para
ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria de 2002 con tém in di ca ção de que isso deve
ocor rer. O Ma nu al traz a Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 163/2001 (STN/MF e SOF/MP)
que dis põe so bre nor mas ge ra is de con so li da ção das Con tas Pú bli cas no âm bi to da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os. O Ane xo II da Por ta ria, ao tra tar da
Na tu re za da Des pe sa, es pe ci fi ca que o Gru po de Na tu re za de Des pe sa 1 – Pes so al e
Encar gos So ci a is com pre en de:
‘Des pe sas de na tu re za sa la ri al de cor ren tes do efe ti vo exer cí cio de car go, empre go ou fun ção de con fi an ça no se tor pú bli co, do pa ga men to dos pro ven tos de aposen ta do ri as, re for mas e pen sões, das obri ga ções tra ba lhis tas de responsabilidade do
em pre ga dor, in ci den tes so bre a fo lha de sa lá ri os, con tri bu i ção a en ti da des fe chadas de
pre vi dên cia, bem como sol do, gra ti fi ca ções e adi ci o na is, previs tos na es tru tu ra re mune ra tó ria dos mi li ta res, e ain da, des pe sas com o res sar ci men to de pes so al re qui sitado,
des pe sas com a con tra ta ção tem po rá ria para aten der a ne ces si da de de ex cep ci o nal inte res se pú bli co, quan do se re fe rir à subs ti tu i ção de ser vi do res, e des pe sas com a
subs ti tu i ção de mão-de-obra cons tan tes dos contratos de terce i ri za ção quan do se
tra tar de ca te go ri as fun ci o na is abran gi das pelo res pec ti vo pla no de car gos do quadro de pes so al, ex ce to nos ca sos de car go ou ca te go ria em ex tin ção, em aten di men to
ao dis pos to no art. 18, § 1º, da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.’ (gri fo nos so)
O ci ta do Ane xo II apre sen ta, tam bém, um novo Ele men to de Des pe sa:
‘34 – Outras Des pe sas de Pes so al de cor ren tes de Con tra tos de Ter ce i ri za ção
Des pe sas re la ti vas à mão-de-obra, cons tan tes dos con tra tos de ter ce i ri za ção,
que se jam ine ren tes a ca te go ri as fun ci o na is abran gi das pelo res pec ti vo pla no de car 208
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gos do pes so al, clas si fi cá ve is no gru po de des pe sa ‘1 – Pes so al e Encar gos So ci ais’, em obe diên cia ao dis pos to no art.18, § 1º, da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000. Qu an do a mão-de-obra en vol ver ca te go ri as fun ci o na is em ex tin ção a des pe sa
será clas si fi ca da nos mes mos ele men tos das de ma is des pe sas do con tra to e no gru po
de des pe sa ‘3 – Ou tras des pe sas cor ren tes’.
Conseqüentemente, espera-se, tam bém, que as contas de substituição de
mão-de-obra re ce bam o có di go ‘34’ re fe ren te ao novo ele men to de des pe sa cri a do,
jun ta men te com có di gos de su be le men to iden ti fi ca do res do tipo de con tra to de ter ce iri za ção a que se re fe rem.
Verifica-se, dessas providências, que permanece o pro pó si to de des ta car os
gastos efetivos com pes soal, que se caracterizam como de substituição de
mão-de-obra, das demais des pe sas cons tan tes dos con tra tos de ter ce i ri za ção, para
que pos sam ser in clu í dos no cál cu lo da des pe sa to tal de pes so al para fins de con fronta ção com os li mi tes do art. 19 da LRF.
A cri a ção das con tas de subs ti tu i ção e do novo ele men to de des pe sa têm, também, por ob je ti vo evi tar que seja mas ca ra da a des pe sa de pes so al. A de mis são de servi do res pú bli cos do qua dro e con tra ta ção de em pre sas para alo car pes so as para exe cu tar os mes mos ser vi ços é o pro ce di men to a ser evi ta do com o lan ça men to do gas to
de pes so al nas con tas cor res pon den tes ao ele men to de des pe sa 34.
O art.72 da LRF, da mes ma for ma, per mi te evi tar que se mas ca re a des pe sa
com pes so al. A li mi ta ção para o cres ci men to da des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros é
obs tá cu lo à de mis são de ser vi do res por meio da ex tin ção de car gos e con tra ta ção de
ter ce i ros para subs ti tuí-los.
O art. 72, en tre tan to, vai além de evi tar que se dis far ce a des pe sa com pes so al.
Enten de-se que tem como pri me i ro ob je ti vo li mi tar, de ma ne i ra ge ral, o au men to das
des pe sas com ter ce i ros, por meio da res tri ção ao seu cres ci men to em re la ção à re ce ita cor ren te lí qui da.
Portanto, a li mi ta ção da despesa com serviços de ter ce i ros, des con ta dos os
gas tos com subs ti tu i ção de mão-de-obra, con sis te no ob je to do art.72 da LRF. Esse
en ten di men to cons ta da dou tri na 1:
‘Qu an to à des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros (pro pri a men te dita, isto é, in depen den te da de pes so al, e sem pre medi da em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da,
art. 2º, IV) con fi gu ra da no mo men to da en tra da em vi gên cia da Lei de Res pon sa bi lida de Fis cal – não po de rá ter acrés ci mo du ran te os três exer cí ci os sub se qüen tes.’
Ade ma is, não pa re ce ha ver dú vi da so bre a abran gên cia das des pe sas com servi ços de ter ce i ros. Assim, no Re la tó rio do Gru po de Tra ba lho ins ti tu í do pela Ordem
de Ser vi ço n º 14, de 22-5-2000 – ‘Re fle xos da Lei Com ple men tar nº 101/2000 – Lei de
1

MOTTA, Car los P.C.A Qu es tão de Pes so al na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal: Aspec tos daSe guri da de So ci al in Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Abor da gens Pon tu a is Dou tri na e Legislação.
Belo Ho ri zon te: Del Rey, 2001, p. 128.
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Responsabilidade Fiscal na Ação Fis ca li za do ra do Tri bu nal de Con tas da União.
Bra sí lia. Dez. 2000. – está es cri to:
‘Assim, de acordo com o tex to le gal, as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros ficam li mi ta das a um per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da. Assim, com pre en de-se que
a re gra pos ta no trans cri to art. 72 es ta be le ce um li mi ta dor de com pro me ti men to da
re ce i ta cor ren te lí qui da com ser vi ços de ter ce i ros, de for ma si mi lar ao que se es tabele ceu para as des pe sas com pes so al no art.71. To da via, nes te caso, não foi per mi ti do
o au men to adi ci o nal de 10%. Di an te dis so, de pre en de-se que a in ten ção des te dis posi ti vo foi a de res trin gir as ‘ter ce i ri za ções’, ve dan do o adi ci o nal de 10%.
Tal li mi te deve ser cal cu la do to man do-se por base o to tal das con tra ta ções de
pres ta ção de ser vi ços com ter ce i ros ce le bra dos no exer cí cio de 1999, e ve ri fi can do
qual a sua par ti ci pa ção per cen tu al em re la ção ao mon tan te da re ce i ta cor ren te lí qu ida ar re ca da da no mes mo exer cí cio.’
Em outro tra ba lho, sem vin cu la ção ins ti tu ci o nal, seus au to res2 do mes mo modo
se ma ni fes tam:
‘Com ins pi ra ção aná lo ga àque la dos arts. 70 e 71, o art. 72 cu i da de li mi tar as
des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros. Essas des pe sas, como per cen tu al da re ce i ta corren te lí qui da, de vem li mi tar-se, até o tér mi no do ter ce i ro exer cí cio se guin te ao dapubli ca ção da LRF, ao ní vel ob ser va do no exer cí cio de 1999.’
De fato, o art. 72 da LRF tem por ob je ti vo li mi tar o cres ci men to das des pe sas
com ser vi ços de ter ce i ros. Embo ra pa re ça bas tan te res tri ti vo, o co man do do art.72
re fe re-se a per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da. Ou seja, não está ve da do o au men to da des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros, está ve da do, sim, o au men to des se tipo de
des pe sa em pro por ção su pe ri or à va ri a ção da re ce i ta cor ren te lí qui da. Assim sen do,
o art.72 está co e ren te com a LRF, pois visa à res pon sa bi li da de na ges tão fis cal que
‘pressupõe a ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que se pre vi nem ris cos e cor ri gem
des vi os ca pa zes de afe tar o equi lí brio das con tas pú bli cas, me di an te o cum pri men to
de me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des pe sas...’.3 Além dis so, cabe re lem brar que
a li mi ta ção pre vis ta no ar ti go é tran si tó ria, até 2002.
Outrossim, não se perce be im pe di men to para a li mi ta ção ins cri ta no art. 72,
porque a Lei Com ple men tar nº 101/2000 ‘es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas
vol ta das para a res pon sa bi li da de fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do Tí tu lo VI da
Cons ti tu i ção’ (art. 1º da LRF). Por tan to, além do art. 169 da Car ta Mag na, a LRF
com ple men ta, prin ci pal men te, o art. 163. Este ar ti go es ta be le ce, por sua vez, que lei
com ple men tar dis po rá, en tre ou tras ques tões, so bre fi nan ças pú bli cas.
V – CONCLUSÃO
O en ten di men to des ta SEMAG pode ser re su mi do as sim:
2

NASCIMENTO, Edson Ro nal do; DEBUS, Ilvo. Enten den do a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Co men tá ri os e es cla re ci men to so bre a Lei Com ple men tar nº 101, de 4-5-2001, Bra sí lia, Dez. 2001.

3

Art. 1º , § 1º, da LRF.
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– para cum pri men to do § 1 º do art. 18 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, houve ne ces si da de de cri a ção de con tas es pe cí fi cas para re gis trar os va lo res dos con tratos de ter ce i ri za ção que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú b li cos. Os sal dos des sas con tas pu de ram, a par tir de en tão, ser so ma dos aos das de ma is
con tas re gis tra do ras das des pe sas com pes so al, para cál cu lo do to tal des sa des pe sa e
com pa ra ção com os li mi tes do art. 19 da lei;
– o art.72 da LRF ob je ti va li mi tar as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros, ten do
como pa râ me tro aque las re a li za das, em 1999, como tais, es ten den do-se essa li mi tação até 2002;
– para ve ri fi car o aten di men to à li mi ta ção pre vis ta no art. 72 da LRF, deve-se
com pu tar o to tal das con tra ta ções de pres ta ção de ser vi ços de ter ce i ros, dedu zi dos os
gas tos com pes so al ca rac te ri za dos como de subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos
pú bli cos, re fe ren tes ao art. 18, § 1º, e con fron tá-lo com a re ce i ta cor ren te líquida.
VI – PRO POS TA DE ENCA MI NHA MEN TO
Pro põe-se o en ca mi nha men to dos au tos, em vis ta do dis pos to na Re so lu ção nº
142/2001, art. 5º, III, ao Exmo. Min. Wal ton Alen car Ro dri gues , Re la tor das Contas do Go ver no da Re pú bli ca de 2001, su ge rin do que a con sul ta seja co nhe ci da em
razão da argumentação apresentada no item II – ANÁLISE DE
ADMISSIBILIDADE, para, no mé ri to, o Tri bu nal de ci dir se gun do o en ten di men to
ofe re ci do no item V – CONCLUSÃO.
Ade ma is, se ace i ta a pro pos ta de en ca mi nha men to, que seja dado co nhe ci mento à Ilma. Di re to ra do Con tro le Inter no do Se na do Fe de ral do in te i ro teor da pre sen t e
ins tru ção, em com ple men to à De ci são do Tri bu nal, com o in tu i to de elu ci dar o tema.”
Em ra zão da im por tân cia do tema, de am pla re per cus são em toda a Admi nis tra ção
Pú bli ca, so li ci tei a oi ti va do Mi nis té rio Pú bli co (fl. 29), ten do o d. Subprocurador-Geral
Ubal do Alves Cal das se ma ni fes ta do de acor do com a pro pos ta da Se mag (fls. 30/1),
su bli nhan do que “a des pe i to de ter exis ti do al gum en ten di men to dú bio, a so lu ção encon tra-se pa cí fi ca, qual seja, aque la con fir ma da pela Co or de na ção de Con ta bi li da de
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, de que ape nas pro cu rou-se ‘des ta car os gas tos
efe ti vos com pes so al, que se ca rac te ri zam como de subs ti tu i ção de mão-de-obra, das
de ma is des pe sas cons tan tes dos con tra tos de ter ce i ri za ção, para que pos sam ser inclu í dos no cál cu lo da des pe sa to tal de pes so al para fins de con fron ta ção com os li mites do art. 19 da LEF’.”
É o re la tó rio.

VOTO
Pre li mi nar men te, em face da re le vân cia da ma té ria, co nhe ço da con sul ta.
A ques tão tra zi da ao des cor ti no des ta Cor te diz com a cor re ta in ter pre ta ção do
art. 72 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Eis os ter mos do dis po si ti vo:
“Art. 72. A des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros dos Po de res e ór gãos re fe ri dos no
art. 20 não poderá ex ce der, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a do exer cí c io
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an te ri or à en tra da em vi gor des ta lei com ple men tar, até o tér mi no do ter ce i ro exer c ício seguinte.”
Con for me des ta cou a uni da de téc ni ca, logo em se gui da à en tra da em vi gor da
lei, sur gi ram dú vi das so bre qua is ele men tos de des pe sas de ve ri am ser con si de ra dos
como abran gi dos pela li mi ta ção im pos ta pelo re fe ri do artigo, tendo sido definido,
pela Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, que de ve riam
ser con tem pla das as se guin tes des pe sas: Ser vi ços de Con sul to ria; Ou tros Ser vi ços de
Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca; Lo ca ção de Mão-de-obra; Arren da men to Mer can til e Outros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca.
Cabe ob ser var que, en quan to não im plan ta do o con se lho de ges tão fis cal previs to no art. 67 da LRF, a Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Naci o nal pos sui com pe tên cia le gal para edi tar nor mas ge ra is para con so li da ção das contas pú bli cas, con for me dis põe o § 2º do art. 50 da LRF.
Assim, até o pre sen te mo men to, a orien ta ção ex pe di da pela Co or de na ção de
Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal é de ob ser vân cia obri ga tó ria por todos os ór gãos pú bli cos.
Isso não oblitera, por certo, a atuação nor mativa do Tribunal de Con tas da
União, que ocor re rá de for ma con cor ren te, haja vis ta que esta Cor te pos sui com pe tência le gal para “de ci dir so bre con sul ta que lhe seja for mu la da por au to ri da de com pe ten te, a res pe i to de dúvida sus ci ta da na apli ca ção de dis po si ti vos le ga is e re gula menta res con cer nen tes a ma té ria de sua com pe tên cia”, na for ma do art. 1º, in ci so XVII, da
Lei 8.443/92.
Ade ma is, não res ta dú vi da de que a fis ca li za ção da exe cu ção do or ça men to pú blico e do cum pri men to da LRF está com pre en di da en tre as com pe tên ci as cons ti t ucionais
do TCU. Aliás, em seu art. 59, a LRF ex pres sa men te re fe re a com pe tên cia do Tri bu nal
para fis ca li zar o cum pri men to de suas nor mas.
Sem em bar go, la men to di ver gir da tese de fen di da pelo dou to Pro cu ra dor-Ge ral
do TCDF, Dr. Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des, no parecer car re a do aos au tos pela
con su len te, às fls. 3/13, por quan to não vis lum bro ne ces si da de de al te ra ção do en tendi men to fir ma do pela Co or de na ção de Con ta bi li da de da STN.
A tese ado ta da por S. Exª par te de pre mis sa que, data vê nia, pa re ce-me equi voca da. Sus ten ta que a LRF foi edi ta da com o pro pó si to de re gu la men tar o art. 169 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e, por isso, “só pode tra tar de des pe sas de pes so al” (vide fl. 13,
item b, in fine). Assim, a par tir des sa pre mis sa, cons tru iu ar ca bou ço ló gi co con du cente à con clu são de que a úni ca in ter pre ta ção pos sí vel para o art. 72 se ria a de que o li m ite de des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros re fe re-se à des pe sa que o art. 18, § 1 º, da própria lei, clas si fi cou como ou tras des pe sas de pes so al.
No en tan to, a Lei Com ple men tar 101/2000 não se li mi ta a re gu la men tar des pesas de pes so al, con for me se ve ri fi ca da re da ção do seu art. 1º, in ver bis:
“Art. 1º Esta lei com ple men tar es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do Tí tu lo VI
da Cons ti tu i ção.”
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O es co po da lei é, por tan to, mu i to mais am plo do que con si de rou o sr. Pro cu rador-Ge ral do TCDF, al can çan do a re gu la men ta ção de to das as ma té ri as de Fi nan ças
Pú bli cas, na for ma pre vis ta nos arts. 163, 165, § 9º, e 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Se a lei pode dis por so bre to dos os as sun tos de fi nan ças pú bli cas, não vis lum bro
ab so lu ta men te ne nhu ma in cons ti tu ci o na li da de em fi xar li mi te para o to tal des pen di do
com ser vi ços de ter ce i ros, na for ma do art. 72 da LRF.
A úni ca des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros ex clu í da des se mon tan te se ria a vincu la da à subs ti tu i ção de mão-de-obra, pois os gas tos des sa na tu re za são mo ti vo de espe cí fi ca li mi ta ção, a teor do art. 18, § 1º, da LRF.
De acordo com esse dispositivo, a des pe sa com con tra tos de ter ce i ri za ção de
mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos será
clas si fi ca da como “Ou tras Des pe sas de Pes so al” e so ma da à des pe sa com pes so al propri a men te dita, in di ca da no ca put do art. 18, para fins de sub mis são aos li mi tes in di c ados nos arts. 19, 20 e 71 da LRF.
Com essa úni ca fi na li da de é que a STN cri ou em 2001, no Pla no de Con tas da
Administração Pú blica Federal as novas contas 33390.04.12, 33390.35.04,
33390.36.29, 33390.37.07, 33390.39.13, re fe ri das pela con su len te em seu ex pe di en te.
A propósito, confirmando esse entendimento, verifica-se que as Leis nos
9.995/2000 e 10.266/2001, que tra tam das di re tri zes or ça men tá ri as para os exer cí ci os
de 2001 e 2002, res pec ti va men te, es ta be le ce ram com idên ti co tex to, em seus arts. 64
e 61, res pec ti va men te, que “o dis pos to no § 1º do art. 18 da Lei Com ple men tar n º 101,
de 2000, apli ca-se ex clu si va men te para fins de cál cu lo do li mi te de des pe sa com pesso al, in de pen den te men te da le ga li da de ou va li da de dos contratos”.
Essa in ter pre ta ção em nada pre ju di ca o re gu lar fun ci o na men to da ati vi da de admi nis tra ti va, pois o li mi te im pos to pela nor ma re fe re-se a per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da. Assim, não está ve da do o au men to da des pe sa com ser vi ços de ter ce iros, mas, ape nas, o au men to em pro por ção su pe ri or à va ri a ção da re ce i ta cor ren te líqui da. Além dis so, essa li mi ta ção vi go ra rá so men te até o exer cí cio de 2002.
Des sa for ma, aco lho os pa re ce res e VOTO por que o Tri bu nal de Con tas da
União ado te a DECISÃO que ora sub me to à apre ci a ção des te Ple ná rio.

DECISÃO Nº 1.084/2001– TCU – PLENÁRIO 4
1. Pro ces so TC-014.185/2001-3
2. Clas se de Assun to: III – Con sul ta.
3. Inte res sa da: Se cre ta ria de Con tro le Inter no do Se na do Fe de ral.
4. Órgão: Se na do Fe de ral.
5. Re la tor: Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues.
4
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6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Subprocurador-Geral Ubal do Alves
Caldas.
7. Uni da de Téc ni ca: Se cre ta ria de Ma cro a va li a ção Go ver na men tal – SEMAG.
8. De ci são: os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União, re u ni dos em ses são do
Ple ná rio, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor e com fun da men to no art. 1º, in ci so XVII,
da Lei 8.443/92, de ci dem co nhe cer da con sul ta para res pon dê-la nos se guin tes ter mos:
8.1. a li mi ta ção im pos ta pelo art. 72 abran ge a to ta li da de das des pe sas com servi ços de ter ce i ros, de du zi dos ape nas os gas tos com pes so al ca rac te ri za dos como de
subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos, re fe ri dos no art. 18, § 1 º, da LRF;
8.2. as no vas con tas cri a das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em 2001, no
Plano de Contas da Administração Pú blica Fe deral (33390.04.12, 33390.35.04,
33390.36.29, 33390.37.07, 33390.39.13), têm como úni ca fi na li da de discriminar as
des pe sas com con tra tos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção
de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos para per mi tir in cluí-las no to tal gas to com pes soal;
8.3. en ca mi nhar có pia des ta De ci são, acom pa nha da do Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, à au to ri da de con su len te; e
8.4. ar qui var o pre sen te pro ces so.
9. Ata nº 56/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 12-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quorum:
11.1. Ministros pre sentes: Humberto Gu imarães Souto (Presidente), Valmir
Campelo, A dylson Motta, Wal ton Alen car Ro dri gues (Rela tor), Ubi ra tan Aguiar,
Ben ja min Zymler e o Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Ca val can ti.
11.2. Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães da Ro cha e Mar cos Bem querer Cos ta.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Ministro-Relator
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ATOS NORMATIVOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001 1
Dis põe so bre os pro ce di men tos para a fis ca li za ção da apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro – COB e ao Co mi tê Paraolímpico Bra si le i ro, por for ça da Leinº 10.264,
de 16 de ju lho de 2001.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atri bu i ções cons ti tuci o na is, le ga is e re gi men ta is, e
Con si de ran do que as sis te ao Tri bu nal, no âm bi to de sua com pe tên cia e ju ris dição, o po der re gu la men tar, po den do, em con se qüên cia, ex pe dir atos e ins tru ções norma ti vas so bre ma té ria de suas atri bu i ções e so bre a or ga ni za ção dos pro ces sos que lhe
de vam ser sub me ti dos, obri gan do ao seu cum pri men to, sob pena de res pon sa bi li da de,
nos termos do pre vis to no art. 3º da Lei n º 8.443, de 16 de ju lho de 1992;
Con si de ran do que com pe te ao Tri bu nal de Con tas da União a fis ca li za ção da
apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro – COB e ao Co mi tê
Pa ra o lím pi co Bra si le i ro, ori un dos de con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe dera is e
si mi la res, nos ter mos do § 5º do art. 56 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, al tera do pelo art. 2 º da Lei nº 10.264, de 16 de ju lho de 2001;
Con si de ran do a pe cu li a ri da de da sis te má ti ca de trans fe rên cia de re cur sos es tabe le ci da pela Lei nº 10.264, de 16 de ju lho de 2001; e
Con si de ran do as ca rac te rís ti cas pró pri as do Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e do
Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro, que não pos su em vín cu lo hi e rár qui co com a Adminis tra ção Pú bli ca, re sol ve:
Art. 1º A fis ca li za ção da apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos ao Co mi tê Olím pi co
Bra si le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro em de cor rên cia da Lei nº 10.264, de 16
de ju lho de 2001, será re a li za da me di an te acom pa nha men to, ins pe ções e au di to ri as.
§ 1º O acom pa nha men to a que se re fe re oca put será re a li za do me di an te aná li se
de de mons tra ti vos pró pri os, re la tó ri os, da dos e in for ma ções per ti nen tes, en ca minhados na for ma es ta be le ci da nos arts. 3º e 4º des ta Instru ção ou so li ci ta dos a qual quer
tem po pelo Tri bu nal.
§ 2º As ins pe ções e au di to ri as men ci o na das no caput dar-se-ão em con for mi dade com a pro gra ma ção pre vis ta nos Pla nos de Au di to ria do Tri bu nal ou por de ter mina ção dos Co le gi a dos ou Re la to res.
§ 3º A exe cu ção dos tra ba lhos de fis ca li za ção re fe ri dos no pa rá gra fo an te ri or fica rá a car go da Uni da de Téc ni ca res pon sá vel pela aná li se dos pro ces sos dos ór gãos e
en ti da des re la ci o na dos com a fun ção de go ver no Des por to e La zer.
1
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§ 4º Na exe cu ção dos tra ba lhos de fis ca li za ção a que se re fe re o pa rá gra fo 2 º,
po de rão, a cri té rio da SEGECEX, ser re a li za das ações con jun tas com as Se cre ta ria de
Con tro le Exter no nos Esta dos, co or de na das pela Uni da de Téc ni ca a que se re fe re o
parágrafoanterior.
Art. 2 º A exe cu ção das des pe sas re a li za da pelo Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e o
Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro, com os re cur sos de que tra ta a Lei nº 10.264/2001,
deve ob ser var os prin cí pi os ge ra is da ad mi nis tra ção pú bli ca, em es pe ci al os in se r idos
no art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Art. 3º Para efe i to do acom pa nha men to de que tra ta o art. 1º des ta Instru ção, o
Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paraolímpico Bra si le i ro en ca mi nha rão ao
Tribunal de Con tas da União, tri mes tral men te, re la tó rio de apli ca ção dos recursos
pro ve ni en tes de con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi la res, re cebidos
em decor rên cia da Lei nº 10.264/2001.
§ 1º O re la tó rio a que se re fe re o ca put des te ar ti go de ve rá ser en ca mi nha do ao
Tri bu nal de Con tas da União até o úl ti mo dia do mês sub se qüen te ao tér mi no de cada
tri mes tre do ano ci vil, con ten do os se guin tes ele men tos, re fe ren tes ao úl ti mo tri mes tre
encerrado:
I – vo lu me de re cur sos re pas sa dos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, dis cri mi nando os mon tan tes des ti na dos ao des por to es co lar e uni ver si tá rio (§ 2º do art. 56 da Lei
nº 9.615/98, acres ci do pela Lei nº 10.264/2001);
II – ex tra tos das con tas ban cá ri as es pe cí fi cas, cri a das para re ce ber e mo vi mentar ex clu si va men te os re cur sos ori un dos da Lei nº 10.264/2001;
III – re la ção de pro gra mas e pro je tos nos qua is os re cur sos fo ram apli ca dos, infor man do sua vin cu la ção com o fo men to, o de sen vol vi men to ou a ma nu ten ção do
des por to, a for ma ção de re cur sos hu ma nos, a pre pa ra ção téc ni ca, a ma nu ten ção, a loco mo ção e a participação de atle tas em even tos des por ti vos, nos ter mos do in ci so II
do § 3º do art. 56 da Lei n º 9.615/98, acres ci do pelo art. 2º da Lei nº 10.264/2001;
IV – de mons tra ti vo sin té ti co dos pa ga men tos efe tu a dos, or ga ni za do por gru pos
de des pe sas, no qual es te ja iden ti fi ca do o va lor de cada gru po e sua dis tri bu i ção percen tu al nos pro gra mas e pro je tos de que tra ta o in ci so III;
V – mon tan te apli ca do por pro gra ma e por pro je to; e
VI – me di das ado ta das com vis tas ao sa ne a men to de even tu a is ir re gu la ri da des
ocor ri das na apli ca ção dos re cur sos de que tra ta a Lei nº 10.264/2001, in clu si ve na
exe cu ção des cen tra li za da de pro gra mas e pro je tos, in for man do a fase em que se en con tram as ações im ple men ta das e os re sul ta dos até en tão al can ça dos.
§ 2º Com pe te à Se cre ta ria de Con tro le Exter no res pon sá vel pela fis ca li za ção e
acom pa nha men to da apli ca ção dos re cur sos de que tra ta a Lei nº 10.264/2001, re ce ber
e ana li sar os ele men tos re la ci o na dos no § 1º des te ar ti go, representando ao Mi nistro-Relator sem pre que da aná li se re sul tar a iden ti fi ca ção de ocor rên cia con trá ria aos
prin cí pi os que re gem a Admi nis tra ção Pú bli ca.
§ 3º Os re la tó ri os de que tra ta ocaput d es te ar ti go, con ten do os ele men tos re la ci ona dos no § 1 º, se rão man ti dos na uni da de téc ni ca res pon sá vel por sua aná li se pelo pra zo
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de cin co anos, con ta do do seu re ce bi men to, po den do, por mo ti vos de fun ci o na li da de,
ser ar ma ze na dos em ban co de da dos in for ma ti za do, cri a do para essa fi na li da de.
Art. 4º Para sub si di ar os tra ba lhos de fis ca li za ção de que tra ta o art. 1º, a Caixa
Econômica Fede ral in for ma rá ao Tri bu nal de Con tas da União, tri mes tral men te, os va lo res re pas sa dos ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si l e i ro.
Pa rá gra fo úni co. Para o cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go, a Ca i xa Eco nô mica Fe de ral re me te rá, até o úl ti mo dia do mês sub se qüen te ao tér mi no de cada tri mes tre
do ano ci vil, os da dos re la ti vos ao mês an te ri or, de for ma dis cri mi na da, me di an te l istagens ou me i os mag né ti cos, ou per mi ti rá o aces so do Tri bu nal a sis te mas in for ma ti zados
que con te nham as in for ma ções re la ti vas às trans fe rên ci as de que tra ta o in ci so I do § 3º
do art. 56 da Lei nº 9.615/98, acres ci do pelo art. 2º da Lei nº 10.264/2001.
Art. 5º Os re la tó ri os e as in for ma ções de que tra tam os arts. 3 º e 4, res pec ti vamen te, re la ti vos aos tri mes tres an te ri o res à en tra da em vi gor des ta Instru ção, se rão enca mi nha dos ao Tri bu nal de Con tas da União no pra zo de até 60 dias, con ta dos da data
de pu bli ca ção des ta Instru ção Nor ma ti va no Diá rio Ofi ci al da União.
Art. 6º Esta Instru ção Nor ma ti va en tra em vi gor na data da sua pu bli ca ção.
Sala das Ses sões Mi nis tro Lu ci a no Bran dão Alves de Sou za, em 11 de de zembro de 2001.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 145, DE 27 DE NOVEMBRO DE 20011
Dá nova re da ção ao art. 77 do Re gi men to Inter no.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atri bu i ções cons ti tuci o na is, le ga is e re gi men ta is, re sol ve:
Art. 1º O art. 77 do Re gi men to Inter no pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 77. As pa u tas das Ses sões Ordi ná ri as e das Extra or di ná ri as se rão or gani za das pelo Se cre tá rio do Ple ná rio e pe los Sub se cre tá ri os da Pri me i ra e da Se gunda
Câ ma ras, sob a su per vi são do Pre si den te do res pec ti vo Co le gi a do, ob ser va da a ordem de Anti güi da de dos Re la to res. (NR)
§ 1º As lis tas des ti na das à cons ti tu i ção de pa u ta se rão ela bo ra das sob a respon sa bi li da de dos Relatores,observadas as clas si fi ca ções dos gru pos e clas ses previs tos no § 5º des te ar ti go e nos arts. 42 e 74, con for me o caso, e en tre gues à Se cre taria-Ge ral das Ses sões com an te ce dên cia mí ni ma de sete dias úte is da Ses são. (NR)
§ 2º As pa u tas das Ses sões se rão dis po ni bi li za das pela Se cre ta ria-Ge ral das
Ses sões, em meio ele trô ni co, aos Ga bi ne tes dos Mi nis tros, dos Au di to res e do Re presen tan te do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal até o quin to dia útil an te ce den te às
Ses sões. (NR)
§ 3º As pa u tas das Ses sões se rão di vul ga das me di an te afi xa ção em lo cal próprio e aces sí vel do edi fí cio-sede do Tri bu nal, bem como en ca mi nha das para pu bli caç
são nos ór gãos ofi ci a is Bo le tim do Tri bu nal de Con tas da União ou Diá rio Ofi ci al
da União, com a an te ce dên cia de até dois dias úte is da Ses são e dis po ni bi li za das
no site (www.tcu.gov.br) , com essa mes ma an te ce dên cia, em ex cer to do re fe ri do
Bo le tim. (NR)
§ 4º A di vul ga ção da pa u ta ou de seu adi ta men to, em ex cer to no ór gão ofi ci al
Bo le tim do Tri bu nal de Con tas da União, no site (www.tcu.gov.br) , com a an te ce dên cia
de até dois dias úte is da Ses são, su pri rá a au sên cia de pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da
União. (AC)
§ 5º Para efe i to da or ga ni za ção de pa u ta, os pro ces sos se rão di vi di dos em dois
gru pos, as sim cons ti tu í dos (NR):
I – Gru po I: pro ces sos em que o Re la tor aco lhe em seu Voto as con clu sões dos
pa re ce res co in ci den tes do ti tu lar da Uni da de Téc ni ca e do Re pre sen tan te do Mi nisté rio Pú bli co, ou do úni co pa re cer emi ti do por um dos re fe ri dos ór gãos;
II – Gru po II: pro ces sos em que o Re la tor dis cor da das con clu sões de pelo menos um dos pa re ce res ou do úni co pa re cer emi ti do, bem como aque les que não con têm
pa re cer. (NR)
§ 6º A cri té rio do Re la tor, po dem ser clas si fi ca dos en tre os do Gru po II, pela rele vân cia da ma té ria, os pro ces sos en qua drá ve is no Gru po I. (NR)
1
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§ 7º A in clu são em pa u ta de pro ces so do Gru po I so men te será fe i ta se, a ju í zo
do Re la tor, não pu de rem ser ado ta das, por de ci são pre li mi nar ou des pa cho sin gu lar,
as me di das sa ne a do ras pre vis tas no art. 140, ou pu der cons tar de Re la ção para vo tação na for ma do art. 79 des te Re gi men to. (NR)
§ 8º Se rão dis po ni bi li za dos em meio ele trô ni co pelo Ga bi ne te do Re la tor, com
an te ce dên cia mí ni ma de três dias úte is da Ses são de jul ga men to e apre ci a ção dos
pro ces sos, ao Pre si den te, aos Mi nis tros, aos Au di to res, ao re pre sen tan te do Mi nis tério Pú bli co e à Se cre ta ria-Ge ral das Ses sões, os ar qui vos das Re la ções de pro ces sos,
bem como dos Re la tó ri os sub me ti dos ao res pec ti vo Co le gi a do. (NR)
§ 9º Os pro ces sos cu jos Re la tó ri os não fo rem en vi a dos ele tro ni ca men te à Secre ta ria-Ge ral das Ses sões no pra zo pre vis to no § 8º des te ar ti go se rão au to ma ti camen te ex clu í dos da pa u ta e in clu í dos na pa u ta da Ses são se guin te. (NR)
§ 10. O Re la tor que pre ten da in clu ir pro ces sos em pa u ta fora do pra zo pre vis to
no § 1º, en ca mi nha rá jus ti fi ca ti va à Pre si dên cia do res pec ti vo Co le gi a do, para de libe ra ção. (NR)
§ 11. A in clu são em pa u ta fora do pra zo pre vis to no § 1º so men te será de fe ri da
se for pos sí vel a sua pu bli ca ção nos ór gãos ofi ci a is com a an te ce dên cia de até dois
dias úte is da Ses são e dis po ni bi li za ção no site(www.tcu.gov.br) , com essa mes ma ante ce dên cia, em ex cer to do Bo le tim do Tri bu nal de Con tas da União. (NR)
§ 12. As even tuaissubstituições no con te ú do dos Re la tó ri os pro ce di das pelo
Re la tor, após o ven ci men to do pra zo pre vis to no § 8º des te ar ti go, de ve rão ser dis tribu í das ele tro ni ca men te aos des ti na tá ri os men ci o na dos no § 8º , com a in di ca ção da
al te ra ção, e en ca mi nha das, me di an te có pia im pres sa da pá gi na al te ra da à Se cre taria-Ge ral das Ses sões. (NR)
§ 13. Será dis po ni bi li za do em meio ele trô ni co an te ci pa da men te ao Pre si den te,
aos Mi nis tros, aos Au di to res, ao Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, e à Se cre taria-Ge ral das Ses sões, o ar qui vo de pro je to ou pro pos ta, com a res pec ti va jus ti fi cação, quan do se tra tar de Enun ci a do de Sú mu la, Instru ção Nor ma ti va, Re so lu ção ou
De ci são Nor ma ti va. (NR)
§ 14. Pres cin de de pu bli ca ção no ór gão ofi ci al a in clu são em pa u ta de proces sos (AC):
I – emque se es te ja pro pon do me di da ca u te lar ou au diên cia do responsável;
II – que tra tem da apro va ção de atos normativos;
III – ad mi nis tra ti vos, a pe di do do in te res sa do.
§ 15. Na hi pó te se do § 4 º, ha ven do so li ci ta ção de sus ten ta ção oral, o Ga bi ne te
do Re la tor de ve rá co mu ni car ao re que ren te a in clu são do pro ces so em pa u ta. (AC)”
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Sala das Ses sões Mi nis tro Lu ci a no Bran dão Alves de Sou za, em 27 de no vembro de 2001.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
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RESOLUÇÃO N° 146, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 1
Dis põe so bre a im ple men ta ção da Gra ti fi ca ção
de De sem pe nho dos in te gran tes da Car re i ra de
Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atri bu i ção pre vis ta no art. 95 do Re gi men to Inter no, apro va do pela Re so lu ção Admi nistra ti va n° 15, de 15 de ju nho de 1993, ten do em vis ta as dis po si ções cons tan tes do Pla no de Car re i ra dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União, e
con si de ran do a ne ces si da de de as se gu rar, des de o iní cio da vi gên cia do re fe ri do
Pla no, a ob ser vân cia dos li mi tes or ça men tá ri os de des pe sa com pes so al aos qua is se
re fe re o caput do art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como os li mi tes es ta be le ci dos
na Lei Com ple men tar n° 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal;
con si de ran do que a Gratificaçãode Desempenhoé ins ti tu í da no Pla no de Carreira
como par ce la va riá vel, li mi ta da ao per cen tu al de cin qüen ta por cen to, in ci den te so bre
o ven ci men to bá si co do ser vi dor, a ser atri bu í da com base no im ple men to de me tas de
pro du ção e qualidade;
con si de ran do que a re fe ri da Gra ti fi ca ção tem a fi na li da de de in cen ti var o desem pe nho dos ser vi do res, deven do-se guar dar fi el men te esse pro pó si to na sua im ple men ta ção, re sol ve:
Art. 1 °A atri bu i ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho aos ser vi do res ati vos in tegran tes da Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União ob ser va rá as di retri zes es ta be le ci das nes ta Re so lu ção.
Art. 2° Na fi xa ção dos va lo res a se rem pa gos a tí tu lo de Gra ti fi ca ção de De sempe nho se rão ri go ro sa men te res pe i ta dos os li mi tes de des pe sa com pes so al de ter minados na Lei de Responsabilidade Fis cal, em es pe ci al nos arts. 17, 19, 20 e 71, bem
como as do ta ções or ça men tá ri as es pe cí fi cas.
Pa rá gra fo úni co. Sem pre que o so ma tó rio das Gra ti fi ca ções de De sem pe nho
au fe ri das men sal men te pe los ser vi do res ul tra pas sar o mon tan te or ça men tá rio des t inado ao seu pa ga men to, lhes será apli ca do fa tor de ajus te pro por ci o nal, a fim de ga ran tir
a ob ser vân cia dos li mi tes de que tra ta o caput.
Art. 3° Para efe i to de afe ri ção de de sem pe nho, os ser vi do res se rão sub me ti dos a
ava li a ção in di vi du al, efe tu a da de acor do com os se guin tes itens:
I – Re sul ta do Insti tu ci o nal, que cor res pon de a 50% do con ce i to fi nal da ava li ação, cal cu la do com base no im ple men to de me tas es ta be le ci das pela Pre si dên cia no
Pla no Anu al de Di re tri zes do TCU;
II – Desempenho Profissional, que corresponde a 50% do conceito fi nal da
ava li a ção, com pre en den do, pa ri ta ri a men te, os se guin tes fatores avaliativos:
1
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a) Qu a li da de – exa ti dão dos tra ba lhos a car go do ava li a do;
b) Pro du ção – con tri bu i ção in di vi du al do ava li a do para o al can ce do re sul ta do
da uni da de;
c) Pra zo – ra pi dez no cum pri men to das ta re fas atri bu í das ao ava li a do.
Pa rá gra fo úni co. O per cen tu al de Gra ti fi ca ção de De sem pe nho do ser vi dor será
de ter mi na do pro por ci o nal men te à pon tu a ção ob ti da na ava li a ção in di vi du al, obser vado o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 2 ° des ta Re so lu ção.
Art. 4° As ava li a ções in di vi du a is se rão re a li za das pe los ti tu la res das uni da des
bá si cas, téc ni cas, téc ni co-exe cu ti vas, de apo io es tra té gi co, de as ses so ra men to es pe cia li za do e de apo io e as ses so ra men to téc ni co a au to ri da des do Tri bu nal na qual o ava lia do te nha lo ta ção.
§ 1° Os ocu pan tes de fun ções co mis si o na das di re ta men te vin cu la das a au to ri dades do Tri bu nal se rão por elas avaliados.
§ 2° A com pe tên cia de que tra ta este ar ti go po de rá ser de le ga da, ob ser va da a
vinculação hie rár qui ca, ve da da a sub de le ga ção.
§ 3° O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or não se apli ca no caso das uni da des téc nico-executivas.
Art. 5° Até que seja pro ces sa da a ava li a ção de que tra ta o art. 4° , a par ce la in di vi dual da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho será paga, a tí tu lo de adi an ta men to, no valor equi v alen te a dez por cen to do ven ci men to bá si co do ser vi dor, sen do fe i tas, ex cep ci o nal men te,
no mês de abril de 2002, even tu a is com pen sa ções re fe ren tes a va lo res pa gos a ma i or
ou a me nor nos me ses de ja ne i ro a mar ço de 2002.
Pa rá gra fo úni co. As ava li a ções sub se qüen tes à que se en cer ra em abril de 2002
se rão tri mes tra is, po den do esse pra zo ser al te ra do pela Pre si dên cia, de acor do com o
in te res se do ser vi ço.
Art. 6° O dis pos to nes ta Re so lu ção não pre ju di ca a ava li a ção es pe cí fi ca para
fins de es tá gio pro ba tó rio.
Art. 7° Fica as se gu ra da a com pen sa ção de eventu a is di fe ren ças de ven ci men tos advin das da im plan ta ção do Pla no de Car re i ra dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de
Con tas da União, con for me dis pos to no in ci so XV do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Art. 8° A Co mis são de Aper fe i ço a men to e Desenvolvimento da Ava li a ção de
De sem pe nho dos Ser vi do res do TCU – CADAD, com vis tas a apri mo rar o sis te ma de
ava li a ção in di vi du al de de sem pe nho, fica in cum bi da de ado tar pro vi dên ci as para o
aper fe i ço a men to da Ges tão Inte gra da de De sem pe nho – GID, já im plan ta da no Tribu nal, em ca rá ter ex pe ri men tal.
Art. 9 °Esta Re so lu ção será re gu la men ta da em ato da Pre si dên cia, que dis po rá,
em es pe ci al, so bre:
I– for ma e pra zos das ava li a ções in di vi du a is;
I – pon de ra ção dos itens e fa to res ava li a ti vos, bem como das me tas con si de radas no cál cu lo do item Re sul ta do Insti tu ci o nal;
III– demais procedimentos necessários ao cumprimento do disposto nesta
Resolução.
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Art. 10. Antes da re a li za ção da se gun da ava li a ção de de sem pe nho, se rão ana lisa dos os re sul ta dos atin gi dos com a sis te má ti ca ora apro va da, que po de rá ser re vis t a,
se ne ces sá rio.
Art. 11. Os ca sos omis sos se rão di ri mi dos pela Pre si dên cia do Tri bu nal.
Art. 12. Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente

224

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

RESOLUÇÃO Nº 147, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 1
Dis põe so bre a apli ca ção da Lei n º 10.356, de 27
de de zem bro de 2001 ao Qu a dro de Pes so al do
Tribunal de Contas da União e regulamenta o
Pla no de Car re i ra de seus ser vi do res.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atri bu i ção pre vis ta no art. 95 do Re gi men to Inter no, apro va do pela Re so lu ção Admi nistra ti va nº 15, de 15 de ju nho de 1993, e ten do em vis ta o dis pos to na Lei n ° 10.356, de
2001, re sol ve:
Art. 1º Esta Re so lu ção dis põe so bre os car gos efe ti vos, os car gos de pro vi men to
em co mis são e as fun ções de con fi an ça que in te gram o Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal
de Con tas da União, e re gu la men ta a Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas
da União, na for ma da Lei n° 10.356, de 2001.
Art. 2º A Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União é in te gra da
pe los car gos efe ti vos de Ana lis ta de Con tro le Exter no, Téc ni co de Con tro le Exter no e
Au xi li ar de Con tro le Exter no, de ní vel su pe ri or, mé dio e bá si co, res pec ti va men te, que
são distri bu í dos em áre as e es pe ci a li da des, con for me dis pos to no Ane xo I des ta Reso lu ção, e es tru tu ra dos em Clas ses e Pa drões na for ma do Ane xo II.
§ 1° A trans po si ção dos ocu pan tes de car gos efe ti vos do Qu a dro de Pes so al
do Tri bu nal de Con tas da União trans for ma dos nos ter mos dos arts. 19 a 23 da
Lei n° 10.356, de 2001, é fe i ta na for ma do Ane xo III des ta Re so lu ção.
§ 2° A trans for ma ção dos car gos va gos de ter mi na da no art. 24 da Lei n° 10.356,
de 2001, é fe i ta na for ma do Ane xo IV des ta Re so lu ção.
§ 3° A trans for ma ção au to ri za da no art. 25 da Lei n° 10.356, de 2001, dos cargos de Téc ni co de Con tro le Exter no e Au xi li ar de Con tro le Exter no, que vi e rem a vagar, em car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no, sem aumen to de des pe sa, pode ser efe ti va da me di an te ato da Pre si dên cia do Tri bu nal.
Art. 3 ° Em ob ser vân cia ao dis pos to no art. 9 º da Lei n° 10.356, de 2001, as atribu i ções dos car gos de que tra ta o ar ti go an te ri or se rão es pe ci fi ca das em ato da Presi dên cia do Tri bu nal.
Art. 4° A re mu ne ra ção dos ser vi do res in te gran tes da Car re i ra de Espe ci a lis ta do
Tri bu nal de Con tas da União é com pos ta pelo Ven ci men to Bá si co e pela Gra ti fi ca ção
de De sem pe nho, in ci den te so bre o res pec ti vo ven ci men to bá si co, que será fi xa da de
acor do com o im ple men to de me tas de pro du ção e qua li da de, na for ma es ta be le ci da
em ato es pe cí fi co do Tri bu nal.
§ 1º São ain da de vi das aos ser vi do res in te gran tes da Car re i ra de Espe ci a lis ta do
Tri bu nal de Con tas da União as van ta gens pes so a is in cor po ra das nos ter mos da le gis1
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la ção apli cá vel e as van ta gens de fe ri das, de for ma co le ti va, aos ser vi do res ci vis da
União, nos termos da lei.
§ 2º A ta be la de ven ci men to bá si co dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de
Con tas da União é a cons tan te do Ane xo V des ta Re so lu ção.
§ 3º Com pe te à Pre si dên cia do Tri bu nal man ter atu a li za dos os va lo res da ta be la
de ven ci men to bá si co, de acor do com as al te ra ções que so bre ela ve nham a in ci dir.
Art. 5° O en qua dra men to dos atu a is ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de
Con tas da União, efe tu a do de acor do com o dis pos to no art. 29 e §§ da Lei n ° 10.356,
de 2001, é o que cons ta do Ane xo VI des ta Re so lu ção.
§ 1° N os ca sos em que o en qua dra men to re sul tar de crés ci mo de ven ci men tos,
ve da do no in ci so XV do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, será paga ao ser vi dor Par ce la
Com pen sa tó ria, no va lor do de ces so ve ri fi ca do.
§ 2° O de crés ci mo de ven ci men tos ocor re quan do o so ma tó rio das par ce las de cará ter per ma nen te a que o ser vi dor fa zia jus na si tu a ção an te ri or for su pe ri or ao valor do
pa drão em que ocor rer seu en qua dra men to na ta be la de Ven ci men to Bá si co (Ane xo V).
§ 3° A im por tân cia paga em ra zão da com ple men ta ção a que se re fe re este ar ti go pas sa a cons ti tu ir, a par tir de 1 º de ja ne i ro de 2002, par ce la in di vi du al, a ser ab sorvi da pe las re vi sões de ca rá ter ge ral in ci den tes so bre a re mu ne ra ção de to dos os servido res pú bli cos fe de ra is ou, es pe ci fi ca men te, so bre a re mu ne ra ção dos ser vi do res do
Tribunal.
Art. 6 ° Os ser vi do res abran gi dos por esta Re so lu ção que op ta rem por per ma necer na situ a ção re mu ne ra tó ria ante ri or de ve rão fazê-lo, jun to à Se cre ta ria-Ge ral de
Admi nis tra ção, de for ma ir re tra tá vel, no pra zo de ses sen ta dias con ta dos da pu bli cação da Lei n ° 10.356, de 2001, con for me es ta be le ci do em seu art. 31.
§ 1º Os car gos dos ser vi do res op tan tes, ao va ga rem, se rão trans for ma dos em
car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no, sem au men to de
des pe sa, ob ser va da a com pe tên cia es ta be le ci da no § 3° do art. 2° des ta Re so lu ção.
§ 2º À re mu ne ra ção dos ser vi do res op tan tes apli cam-se ape nas os re a jus tes gera is de vi dos aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.
Art. 7 ° Com pe te à Pre si dên cia do Tri bu nal dis por so bre as for mas e cri té ri os de
progressão funci o nal e pro mo ção pre vis tos no art. 14 da Lei n.º 10.356, de 2001.
Art. 8° Inte gram, ain da, o Qu a dro de Pes so al da Se cre ta ria do Tri bu nal:
I – as fun ções de con fi an ça (FC) es ca lo na das nos có di gos de FC-1 a FC-6, com
os quan ti ta ti vos e va lo res de fi ni dos no Ane xo VII;
II – os car gos em co mis são, nos quan ti ta ti vos e va lo res de fi ni dos no Ane xo VIII.
§ 1º As fun ções de que tra ta o in ci so I des te ar ti go são de exer cí cio ex clu si vo de
servidores ocu pan tes de car go de pro vi men to efe ti vo da Se cre ta ria do Tri bu nal de
Con tas da União.
§ 2º O pre en chi men to dos car gos de que tra ta o in ci so II des te ar ti go, cu jos
ocu pan tes te rão exer cí cio ex clu si vo nos Ga bi ne tes de Mi nis tro, de Mi nis tro-Subs ti t uto e do Pro cu ra dor-Ge ral, é de li vre es co lha da res pec ti va au to ri da de.
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Art. 9° As fun ções de con fi an ça de có di gos FC-1 a FC-6, cuja de no mi na ção e
dis tri bu i ção cons tam dos Ane xos IX e X, se rão pro vi das me di an te de sig na ção:
I – do Pre si den te, para as fun ções de có di gos FC-4 a FC-6;
II – do Se cre tá rio-Ge ral de Admi nis tra ção:
a) para as fun ções de có di gos FC-1 a FC-3;
b) para to das as fun ções, nos ca sos de subs ti tu i ção e in te ri ni da de.
§ 1º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes da de sig na ção para exer cí cio de fun ção
de con fi an ça con tar-se-ão a par tir da data de pu bli ca ção do ato no Diá rio Ofi ci al da
União, e os da dis pen sa, sal vo ex pres sa dis po si ção em con trá rio, da data de as si na tu r a
do res pec ti vo ato.
§ 2º Qu an do o ser vi dor de sig na do es ti ver li cen ci a do ou afas ta do le gal men te, o
iní cio do exer cí cio na fun ção de con fi an ça re ca i rá no pri me i ro dia útil após o tér mino
do im pe di men to.
§ 3° Com pe te à Pre si dên cia do Tri bu nal al te rar a de no mi na ção e a dis tri bu i ção
das fun ções de con fi an ça, de acor do com a ne ces si da de do ser vi ço.
Art. 10. Os car gos em co mis são cons tan tes do Ane xo VIII se rão pro vi dos me dian te no me a ção, por meio de ato da Pre si dên cia do Tri bu nal.
§ 1º A pos se dar-se-á no pra zo de até trin ta dias con ta dos da pu bli ca ção do ato
de no me a ção.
§ 2º So men te será em pos sa do aque le jul ga do apto fí si ca e men tal men te para o
exer cí cio do car go, em ins pe ção mé di ca re a li za da pela uni da de pró pria da Se cre ta ria
do Tri bu nal.
§ 3º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes da no me a ção para car go em co mis são
se rão con ta dos a par tir da data de iní cio do exer cí cio, e os da exo ne ra ção, sal vo expres sa dis po si ção em con trá rio, da data de as si na tu ra do res pec ti vo ato.
§ 4º Qu an do o agen te no me a do es ti ver li cen ci a do ou afas ta do le gal men te, o início do exer cí cio do car go em co mis são re ca i rá no pri me i ro dia útil após o tér mi no do
impedimento.
§ 5º Na exo ne ra ção, o acer to de con tas alu si vo a even tu a is re sí du os de na tu re za
re mu ne ra tó ria será con clu í do em até quin ze dias con ta dos da pu bli ca ção do ato, sem
pre ju í zo das de ma is res pon sa bi li da des de or dem patrimonial.
§ 6º Os dé bi tos even tu al men te apu ra dos de ve rão ser qui ta dos no pra zo de sessen ta dias con ta dos da pu bli ca ção do ato de exo ne ra ção, im pli can do, em caso con trário, o en ca mi nha men to para ins cri ção na dí vi da ati va da União, sem em bar go da inclu são do res pon sá vel no Ca das tro Infor ma ti vo dos Cré di tos não qui ta dos de Órgãos e
Enti da des Fe de ra is – CADIN, nos ter mos da le gis la ção em vi gor.
Art. 11. O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo da Se cre ta ria do Tri bu nal, quan do
in ves ti do em fun ção de con fi an ça, per ce be rá a re mu ne ra ção do car go efe ti vo acres c ida do va lor da fun ção para a qual ti ver sido de sig na do.
Art. 12. O ser vi dor ocu pan te de car go de pro vi men to efe ti vo na administração
pú bli ca fe de ral, quan do no me a do para o exer cí cio dos car gos em co mis são des cri tos
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ne ra ção de seu car go efe ti vo acres ci da do va lor cor res pon den te à FC-3, no caso de
Ofi ci al de Ga bi ne te, ou à FC-1, no de Assis ten te.
Art. 13. A al te ra ção da de no mi na ção dos car gos efe ti vos nos atos de no me a ção
dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal será efe tu a da pela Se cre ta ria-Ge ral de Admi nis tra ção, me di an te apos ti la men to, no pra zo de trin ta dias con ta do da pu bli ca ção des ta Re so lu ção.
Art. 14. As exo ne ra ções de cor ren tes da ex tin ção das fun ções co mis si o na das
exis ten tes na data de pu bli ca ção da Lei n ° 10.356, de 2001, se rão ob je to de ato es pe cífi co, pu bli ca do no pra zo de trin ta dias con ta do da pu bli ca ção da re fe ri da Lei, e não
im pli ca rão in ter rup ção da in ves ti du ra do ocu pan te, nos ‘ca sos em que este seja de signa do, no mes mo ato, para fun ção de con fi an ça ou car go em co mis são pre vis tos no art.
8° des ta Re so lu ção.
Art. 15. Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Art. 16. Fi cam re vo ga das as Re so lu ções Admi nis tra ti vas de nú me ros 20/1978,
24/1979, 41/1981, 63/1984, 91/1988, 98/1989, 100/1989, 101/1989, 102/1990,
109/1991, 115/1991, 118/1991, 121/1991, 122/1991, 4/1992, 5/1992, 6/1992, 7/1992,
9/1992, 12/1993 e 14/1993, bem como as Resoluções de números 103/1971,
110/1971, 130/1973, 131/1973, 132/1973, 150/1974, 167/1975, 169/1975, 174/1976,
180/1976, 3/1993, 9/1994, 21/1994, 26/1995, 31/1995, 45/1996, 62/1996, 84/1997,
96/1997 e 109/1998.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 148, DE 28 DE DEZEMBRO DE 20011
Altera a Re so lu ção nº 88, de 14 de maio de 1997,
que dis põe so bre a con ces são de es tá gio a es tu dantes no âm bi to do Tri bu nal de Con tas da União.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 95 do Re gi men to Inter no, re sol ve ad re fe ren dum do Tribu nal Ple no:
Art. 1º O ar ti go 13 da Re so lu ção nº 88, de 14 de maio de 1997, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:
“Art. 13. O es tu dan te re ce be rá, a tí tu lo de bol sa de es tá gio, im por tân cia men sal
de fi ni da pelo Pre si den te de acor do com o ní vel do es tá gio. (NR)”.
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
T.C.U., Sala das Ses sões Mi nis tro Lu ci a no Bran dão Alves de Sou za, 28 de dezem bro de 2001.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente

1

Pu bli ca da no DOU de 8-1-2002.
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DESTAQUE

PRINCÍPIOS GERAIS DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS11
Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra
A re a li za ção des te Se mi ná rio so bre Ges tão de Re cur sos Pú bli cos Fe de ra is é um
even to de gran de im por tân cia para o Tri bu nal de Con tas da União.
Ele representa,em pri me i ro lu gar, a opor tu ni da de de o TCU es tre i tar la ços com
as en ti da des do Esta do de Go iás que re ce bem re cur sos da União.
Esse re la ci o na men to é ex tre ma men te pro ve i to so para to dos. Para o Tri bunal, que está em pe nha do em con tri bu ir na me lho ria de de sem pe nho da Admi nistra ção Pú bli ca como um todo, é uma for ma de au xi li ar no aper fe i ço a men to da gestão mu ni ci pal, além de re pre sen tar, de cer ta for ma, uma pres ta ção de con tas de sua
atu a ção à so ci e da de.
Indi re ta men te, o TCU tam bém se be ne fi ci a rá com este se mi ná rio, pois as cor reções de pro ce di men tos de ges tão que cer ta men te de cor re rão dos co nhe ci men tos adqui ri dos nes te en con tro re du zi rão o nú me ro de fa lhas hoje exis ten tes e per mi ti rão que
o Tri bu nal pos sa alo car seus re cur sos em ou tras ati vi da des, o que tor na rá mais efi ci e nte sua uti li za ção.
Mas ha ve rá be ne fí ci os tam bém para os par ti ci pan tes do se mi ná rio. Os Pre fe i tos
Mu ni ci pa is, os di ri gen tes de en ti da des e os ge ren tes de ór gãos pú bli cos aqui pre sentes
co nhe ce rão me lhor o Tri bu nal, seu modo de fun ci o na men to, seu pa pel na fis ca li za ção
dos re cur sos re pas sa dos pela União, al guns de seus pro ce di men tos de con tro le e a forma de aten dê-los. Assim, po de rão me lho rar a ma ne i ra como em pre gam os re cur sos
que re ce bem do Go ver no Fe de ral, apri mo rar seus pro ces sos de tra ba lho e, con se qüente men te, me lho rar sua ges tão como um todo, o que terá re fle xos so bre sua ima gem e
am pli a rá os re sul ta dos ob ti dos em fa vor da po pu la ção.
Ape sar da im por tân cia que o TCU atri bui a este en con tro, nos so Pre si den te, Minis tro Hum ber to Sou to, não po de rá com pa re cer, em ra zão dos com pro mis sos que sua
di fí cil ta re fa de re pre sen tar o Tri bu nal pe ran te o Con gres so Na ci o nal e a Pre si dência
da Re pú bli ca lhe im põe.
Embo ra a au sên cia de nos so Pre si den te pos sa ser mu i to sen ti da, por sua figura
ca ris má ti ca e por seu ge nu í no in te res se em apro xi mar o TCU da co mu ni da de, o fato é
que este even to pos sui bri lho pró prio, gra ças à par ti ci pa ção de tan tas au to ri da des edi ri gen tes mu ni ci pa is.
Além dis so, dois mo ti vos fa zem com que eu com pa re ça a este se mi ná rio com
gran de sa tis fa ção.
1

Pa les tra pro fe ri da no Se mi ná rio “GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS”, re a li za do
em Go iâ nia – GO, em 18-10-2001, para Pre fe i tos Mu ni ci pa is do Esta do de Go iás.
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O pri me i ro de les é a pró pria na tu re za di dá ti ca des te en con tro. Sem pre acre di tei
que não bas ta ao con tro le da Admi nis tra ção Pú bli ca uma atu a ção me ra men te re pres siva. Con tro lar é uma das fun ções da Ciên cia da Admi nis tra ção, as sim como pla ne jar,
or ga ni zar e a di ri gir. Por esse mo ti vo, qual quer con tro le deve ter, tam bém, ca rá ter pr even ti vo e pe da gó gi co, de modo a ini bir a ocor rên cia de ir re gu la ri da des e a co la borar
com o aper fe i ço a men to da ges tão.
Assim, fico sa tis fe i to quan do com pa re ço a um se mi ná rio como este, cujo ob jeti vo é ori en tar di ri gen tes mu ni ci pa is so bre o ma ne jo de re cur sos fe de ra is. Acho que
even tos como este de vem ocor rer com fre qüên cia, e cum pri men to o Pre si den te Humber to Sou to por sua ini ci a ti va de in clu ir nas di re tri zes do Tri bu nal a re a li za ção de en con tros se me lhan tes em to dos os es ta dos da Fe de ra ção.
A se gun da ra zão de mi nha ale gria é o com pa re ci men to, que men ci o nei há pouco, de nú me ro tão ex pres si vo de au to ri da des mu ni ci pa is, o que de mons tra pre o cu pação em aper fe i ço ar a ges tão dos mu ni cí pi os e, em par ti cu lar, a ges tão dos re cur sos r ece bi dos da União. Isso con fir ma mi nha con vic ção de que a qua se to ta li da de dos ad ministradores pú bli cos está com pro me ti da com a ob ten ção de um bom de sem pe nho e
que seus er ros, na ma i o ria das ve zes, de cor rem da in su fi ciên cia de re cur sos e da fal t a
de ori en ta ção ade qua da.
Vejo, con tu do, que é hora de co me çar mos a dis cu tir os re le van tes te mas que nos
re u ni ram nes ta opor tu ni da de.
Nes te pri me i ro mo men to, cou be-me abor dar a ques tão dos prin cí pi os ge ra is da
ges tão de re cur sos públicos.
Para ini ci ar mos o exa me do as sun to, en tre tan to, é ne ces sá rio que de fi na mos antes o que são prin cí pi os.
Em qual quer ciên cia, prin cí pi os são pro po si ções básicas,mandamentos fun damen ta is, que, ain da que não es cri tos, con di ci o nam e ori en tam to das as es tru tu ra ções
ló gi cas sub se qüen tes.
Tal como qual quer ou tra ati vi da de hu ma na, a Admi nis tra ção Pú bli ca tam bém
pos sui seus prin cí pi os, que de vem nor te ar a le gis la ção a ela re fe ren te e os atos pra t i cados por seus agen tes. Esses prin cí pi os po dem ser ge ra is, quan do ori en tam todo e qualquer ato ad mi nis tra ti vo, ou se to ri a is, quan do ba li zam cer tas ca te go ri as de ati vidades
da Admi nis tra ção.
Embo ra os es tu di o sos do Di re i to di vir jam na iden ti fi ca ção dos prin cí pi os ge ra is,
po de mos di zer, sem cor rer gran des ris cos, que os mais im por tan tes prin cí pi os ge ra is da
Admi nis tra ção Pú bli ca são os enu me ra dos no art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral: le ga lidade, impessoalidade, mo ra li da de ad mi nis tra ti va, pu bli ci da de e efi ciên cia. Eles, por sua
vez, de cor rem de ou tros prin cí pi os ain da mais ge ra is, que ori en tam toda a es tru tu ra ç ão
po lí ti ca e ju rí di ca do País, como, por exem plo, o da iso no mia e o re pu bli ca no.
O prin cí pio da le ga li da de ad mi nis tra ti va é con se qüên cia do prin cí pio da le ga lida de am pla, que as se gu ra que nin guém será obri ga do a fa zer ou a de i xar de fa zer al guma co i sa se não em vir tu de de lei. Esse é um prin cí pio fun da men tal, que nas ceu com o
Esta do de Di re i to e que ga ran te res pe i to aos di re i tos in di vi du a is dos ci da dãos.
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Assim, o prin cí pio da le ga li da de ad mi nis tra ti va sig ni fi ca que o ges tor pú bli co,
em to das as suas ati vi da des, está su je i to aos co man dos da lei. Assim, ele só pode fa zer
o que a lei per mi te. Di fe ren te do par ti cu lar, que pode fa zer tudo que a lei não pro í ba, a
Admi nis tra ção so men te pode re a li zar aqui lo que es te ja pré via e expressamente au tori za do na lei.
Não bas ta, con tu do, cum prir a le tra fria da lei. É pre ci so ob ser var, na prá ti ca do
ato, o in te res se so ci al a ser aten di do, ou seja , sua fi na li da de, que é com po nen te indisso ciá vel da le ga li da de. O ato re a li za do para aten der um in te res se que não o in te res se
pú bli co é um ato ile gal, e su je i ta seu agen te a san ções ad mi nis tra ti vas e ju di ci a i s.
Por sua vez, o prin cí pio da im pes so a li da de deve ser in ter pre ta do de duas formas, uma re la ti va aos ad mi nis tra dos e ou tra re fe ren te à Admi nis tra ção. No pri me i ro
sen ti do, ele está re la ci o na do à fi na li da de pú bli ca que deve pos su ir qual quer ati vidade
ad mi nis tra ti va, e sig ni fi ca que o Po der Pú bli co não pode atu ar para be ne fi ci ar ou pre ju di car gru pos ou pes so as.
No tocante ao compor ta men to da Admi nis tra ção, o prin cí pio da im pes so a li da de
dis so cia a fi gu ra do ser vi dor pú bli co que pra ti ca o ato da fi gu ra do ór gão ou en ti dade
que ele representa. Des sa for ma, o ato deve ser im pu ta do não ao ser vi dor, que ape nas
ma ni fes ta a von ta de es ta tal, mas sim ao ente pú bli co em cujo nome ele foi pro du zi do.
O prin cí pio da im pes so a li da de, que nada mais é do que de cor rên cia, no âm bi to
da Admi nis tra ção, do prin cí pio da iso no mia, tem vá ri as con se qüên ci as prá ti cas. Por
for ça dele, por exem plo, é ve da da a pro mo ção pes so al de au to ri da des e ser vi do res na
pu bli ci da de de obras, cam pa nhas ou programas. Por ca u sa dele, é exi gi do con cur so
pú bli co na se le ção de servidores, ou, ain da, exi gi da li ci ta ção na aqui si ção de bens e
ser vi ços. E é ele que acar re ta a res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção por pre ju í zos ca usa dos por seus agen tes ao par ti cu lar.
A mo ra li da de é ou tro pres su pos to de va li da de de todo ato ad mi nis tra ti vo do Poder Pú bli co. Não se tra ta, con tu do, da mo ral co mum, que re gu la o re la ci o na men to coti di a no do ho mem do povo com seus se me lhan tes, mas da mo ral ad mi nis tra ti va, que é
o con jun to de re gras fi na is e dis ci pli na res de boa ad mi nis tra ção, que ori en tam a apl ica ção do po der dis cri ci o ná rio pelo agen te pú bli co.
É im por tan te lem brar que a mo ra li da de deve ser ob ser va da não so men te pelo
ges tor pú bli co, mas igual men te pelo par ti cu lar que se re la ci o na com a Admi nis tra ção,
que está obri ga do a com por tar-se com le al da de e boa-fé em to das as opor tu ni da des.
A vi o la ção da moralidade ca rac te ri za a im pro bi da de ad mi nis tra ti va, o que tem
con se qüên ci as gra ves. A pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral já pres cre ve que os atos de impro bi da de dos ser vi do res pú bli cos po dem acar re tar a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos,
a per da da fun ção pú bli ca, a in dis po ni bi li da de de bens e a obri ga ção de res sar ci mento
ao Erá rio, nos ter mos es ta be le ci dos pela lei, sem pre ju í zo das san ções pe na is ca bí veis.
A pu bli ci da de sem pre foi con si de ra da um prin cí pio da Admi nis tra ção. Nem po deria ser di fe ren te, pois o Po der Pú bli co, exa ta men te em ra zão de sua na tu re za, deve agir
com a ma i or trans pa rên cia pos sí vel. Isso é in dis pen sá vel para que os par ti cu la res possam,
a qual quer ins tan te, ter co nhe ci men to do que os ges to res pú bli cos es tão fa zen do.
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A pu bli ci da de é, as sim, uma de cor rên cia di re ta do prin cí pio re pu bli ca no. Ares é
pú bli ca, e como os agen tes pú bli cos nada mais são do que me ros ad mi nis tra do res dos
bens da co mu ni da de a eles con fi a dos, o par ti cu lar, a fim de po der con tro lá-los, tem dire i to de co nhe cer os atos que ad mi nis tra do res pra ti cam, em es pe ci al quan do tais atos
têm re fle xo di re to so bre ele. É a ra zão, por exem plo, da di vul ga ção que deve ser confe ri da aos pro ce di men tos li ci ta tó ri os, bem como da obri ga ção de pres tar con tas.
O prin cí pio da efi ciên cia é o mais re cen te prin cí pio ge ral da Admi nis tra ção Pú blica. Ele foi in tro du zi do na Cons ti tu i ção Fe de ral ape nas em 1998, pela Emen da n° 19, e re fle te a ten dên cia, de tec tá vel em todo o mun do, de pre o cu pa ção não ape nas com a le ga li da de, mas tam bém com o bom de sem pe nho dos ór gãos e en ti da des pú bli cos e com a
efe ti va sa tis fa ção dos in te res ses da co mu ni da de e de seus mem bros.
Na re a li da de, en tre tan to, o prin cí pio da efi ciên cia, tal como o da im pes so a li dade, tem dois as pec tos a se rem con si de ra dos. O pri me i ro, que já men ci o nei, diz res pe i to ao modo de or ga ni zar, de es tru tu rar e de dis ci pli nar os ór gãos e en ti da des da Adminis tra ção Pú bli ca, de ma ne i ra a atin gir os me lho res re sul ta dos na pres ta ção dos servi ços públicos.
O se gun do as pec to é con cer nen te ao modo de atu a ção de cada agen te pú bli co
iso la do. Pelo prin cí pio da efi ciên cia, é lí ci to es pe rar de cada ser vi dor o me lhor de s empe nho ao seu al can ce de suas atri bu i ções, de for ma a ob ter os me lho res re sul ta dos indi vi du a is pos sí ve is.
Mu i tos têm ten ta do con fe rir à efi ciên cia po si ção hi e rár qui ca su pe ri or à dos dema is prin cí pi os, ale gan do que o que re al men te im por ta para o ci da dão é que os ser viços pú bli cos se jam pres ta dos da me lhor for ma pos sí vel.
Con si de ro equi vo ca da essa po si ção. Além da Cons ti tu i ção não lhe atri bu ir essa
pro e mi nên cia, a efi ciên cia não é um va lor ab so lu to, como é no caso das or ga ni za ções
pri va das, mas sim re la ti vo, e deve ser to ma do em con jun to com os de ma is prin cí pi os
ge ra is da Admi nis tra ção. Pre ten der que a efi ciên cia ve nha a se sobre por a qual quer
um dos de ma is, em es pe ci al à le ga li da de, se ria co lo car em ris co a se gu ran ça ju rí d i ca e
o pró prio Esta do de Di re i to.
Além dis so, en ten do que o le gis la dor cons ti tu ci o nal te ria sido mais fe liz se, ao
in vés de con sa grar a efi ciên cia como prin cí pio ge ral, ti ves se ele gi do a efe ti vi da de. A
efi ciên cia diz res pe i to ape nas ao fun ci o na men to in ter no da Admi nis tra ção, à ma ne i ra
como fun ci o nam seus pro ces sos de tra ba lho e como atu am seus agentes.
Essa, en tre tan to, não é nem a ma i or pre o cu pa ção do ci da dão, nem a prin ci pal fina li da de do Po der Pú bli co, que deve ter como in te res se ma i or a com ple ta sa tis fa ção
das ne ces si da des da co mu ni da de e de seus mem bros. E o que ca rac te ri za essa com pleta sa tis fa ção não é nem a efi ciên cia, nem a efi cá cia – que ape nas in di ca o al can ce das
me tas de fi ni das para a ação es ta tal, nem a eco no mia – que re pre sen ta so men te a re dução de cus tos, mas a efe ti vi da de, ou seja, a ma i or sa tis fa ção pos sí vel das de man das
so ci a is, a uma ace i tá vel re la ção cus to/be ne fí cio.
São es ses, em sín te se, os prin cí pi os ge ra is da Admi nis tra ção Pú bli ca, que são,
como con se qüên cia ló gi ca, os prin cí pi os ge ra is da ges tão de re cur sos pú bli cos, tema
que me in cum bia apre sen tar. Gos ta ria, to da via, de es ten der um pou co o es co po des ta
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pa les tra, para men ci o nar dois prin cí pi os se to ri a is que con si de ro ex tre ma men te re levan tes para os ges to res de bens e va lo res pú bli cos: o prin cí pio da li ci ta ção e o prin c ípio da pres ta ção de con tas.
O prin cí pio da li ci ta ção sig ni fi ca que, ex ce to nos ca sos ex pres sa men te pre vistos em lei, toda e qual quer aqui si ção de bens e ser vi ços a ser paga com re cur sos pú blicos, se jam esses re cursos fede ra is, es ta du a is ou municipais, deve ser pre ce di da do
pro ce di men to se le ti vo de fi ni do na le gis la ção, cu jos ob je ti vos são con fe rir a todo par ti cu lar in te res sa do a opor tu ni da de de con tra tar com a Admi nis tra ção e se le ci o nar a
pro pos ta mais van ta jo sa para o Po der Pú bli co.
Assim, a li ci ta ção é um princípio ins tru men tal, que visa ga ran tir a con cre ti zação, no cam po ad mi nis tra ti vo, de vá ri os prin cí pi os ge ra is, como o da iso no mia que,
como vi mos, ori en ta todo o or de na men to ju rí di co e po lí ti co do País, o da le ga li da d e, o
da mo ra li da de, o da im pes so a li da de e, em bo ra al guns in sis tam em di zer o con trá rio,
tam bém o da efi ciên cia, na me di da em que per mi te iden ti fi car a al ter na ti va que me lhor aten de ao in te res se pú bli co.
O se gun do prin cí pio se to ri al que gos ta ria de abor dar é o da pres ta ção de con tas,
que es ta be le ce que todo ges tor de re cur sos pú bli cos está obri ga do a pres tar con tas de
sua uti li za ção à co le ti vi da de. Ele de cor re de dois prin cí pi os ge ra is, o re pu bli cano, que
pre co ni za que os bens do Esta do per ten cem à co le ti vi da de e são ape nas ad mi nis tra dos
pe los ges to res pú bli cos, e da pu bli ci da de, que cria para a Admi nis tra ção a obri ga to r i eda de de di vul gar seus atos, de modo a pro pi ci ar seu con tro le pe los par ti cu la res.
Des sa for ma, qual quer que seja a ori gem dos re cur sos, aque les que os re ce bem
es tão obri ga dos a com pro var, pe ri o di ca men te, sua apli ca ção den tro da lei, da boa técni ca e das fi na li da des a que se des ti na vam.
O des cum pri men to de tal prin cí pio tem con se qüên ci as gra ves. De modo ge ral,
pode caracterizar im probidade ad ministrativa, que acarreta as sanções que vimos
quan do exa mi na mos o prin cí pio da mo ra li da de: sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, pe r da da fun ção pú bli ca, in dis po ni bi li da de de bens e obri ga ção de res sar ci men to ao Erário, nos ter mos es ta be le ci dos pela lei, sem pre ju í zo das san ções pe na is ca bí ve is.
De modo es pe cí fi co, a fal ta de pres ta ção de con tas traz como de cor rên cia a insta u ra ção, no caso de se tra tar de re cur sos fe de ra is, de um pro ce di men to denominado
to ma da de con tas es pe ci al, des ti na do a per mi tir ao Tri bu nal de Con tas da União apurar a res pon sa bi li da de pela omis são das con tas ou pela mal ver sa ção dos re cur sos e a
apli car aos res pec ti vos ges to res as san ções pre vis tas na lei, que vão des de a apli ca ção
de mul tas de cer ca de R$20.000,00 até a con de na ção ao re co lhi men to dos va lo res re pas sa dos pela União, que pode ain da ser con ju ga da com uma mul ta cor res pon den te a
até 100% do va lor do dé bi to. E a con de na ção pelo TCU, por for ça da lei ele i to ral, ainda acar re ta a ine le gi bi li da de dos ges to res por cin co anos.
Como se vê, a ges tão de re cur sos pú bli cos, em bo ra re pre sen te para o in di ví duo
a opor tu ni da de de ser vir à co mu ni da de a que per ten ce, é uma atri bu i ção de ex tre ma
res pon sa bi li da de, que deve ser de sem pe nha da com gran de zelo e com aten ta ob servân cia da le gis la ção per ti nen te.
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Vol to, pois, ao iní cio des ta apre sen ta ção, quan do men ci o nei mi nha ale gria em
par ti ci par des te even to, em ra zão da opor tu ni da de que ele re pre sen ta para o Tri bu nal
de Con tas da União de au xi li ar os ges to res de re cur sos pú bli cos a desincumbirem-se
da ár dua ta re fa que lhes é atri bu í da.
Espe ro que esse ob je ti vo seja al can ça do nes te en con tro, e con gra tu lo-me, mais
uma vez, com o Pre si den te do TCU, Mi nis tro Hum ber to Sou to, pela ini ci a ti va de apo i ar
sua re a li za ção. Cum pri men to, prin ci pal men te, a Dra. Ro sân ge la Pa ni a go Cu ra do Fleury
que, an te ri or men te, na Se ge cex, exer ceu um elo giá vel tra ba lho, ago ra à fren te da
Se cre tá ria de Con tro le Exter no do TCU no Esta do de Go iás, or ga ni za de for ma brilhan te este Se mi ná rio, apla u di do una ni me men te.
Por fim, ma ni fes to meu apre ço pelo com pa re ci men to de tan tas au to ri da des muni ci pa is, que de mons tram, com sua pre sen ça, seu com pro mis so com as co mu ni da des
a que ser vem. Espe ro que as pa les tras a se rem pro fe ri das ao lon go des te dia pos sam
elu ci dar suas dú vi das e aju dar a so lu ci o nar suas di fi cul da des.
Agra de ço a aten ção de to dos e lhes de se jo su ces so em suas ad mi nis tra ções.
Mu i to obri ga do.
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A AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS1
Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar
Foi com imen sa sa tis fa ção que re ce bi o hon ro so con vi te que me foi for mu la do
pelo Insti tu to Del mi ro Gou ve ia, para par ti ci par des te pri me i ro Con gres so Bra si le i ro
de Advo ga dos Mu ni ci pa lis tas, do Se mi ná rio Na ci o nal de Di re i to Admi nis tra ti vo Mu ni ci pal e da Con fe rên cia Na ci o nal de Pro cu ra do res e Asses so res Ju rí di cos de Pre fe itu ras e Câ ma ras Mu ni ci pa is, na con di ção de ex po si tor des te pri me i ro pa i nel. Pen s o
que even tos como este cons ti tu em os fo ros apro pri a dos para que te mas do nos so co tidi a no se jam re pen sa dos, sob o pris ma de abor da gens mais con tem po râ ne as, de for ma
a que bus quem a con tem plar os an se i os da so ci e da de ci vil, man te ne do ra e cli en te do s
ser vi ços pú bli cos pres ta dos por to dos nós.
Pa ra be ni zo, nes ta opor tu ni da de, os or ga ni za do res do even to, por sua ini ci a ti va
em co lo car, lado a lado, re pre sen tan tes de al gu mas das en ti da des que pos su em pa pel
de ma i or re le vân cia no con tro le do uso da co i sa pú bli ca e no com ba te à cor rup ção e ao
des per dí cio. Mais que isso, con gre ga, em um mes mo au di tó rio, au to ri da des das es feras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, na bus ca de um am plo debate acer ca de re le van tes
ques tões que a to dos nos ator men tam.
A esse res pe i to, é de in te i ra jus ti ça que se pa ra be ni ze àque les que se en car re garam da ela bo ra ção da pa u ta, pela atu a li da de e in te res se dos te mas ele i tos.
Mi nha his tó ria no Tri bu nal de Con tas da União é ain da re cen te. Prin ci pio, agora, a es cre ver esse novo ca pí tu lo em mi nha vida. As ex pe riên ci as e con vic ções que
tra go são ain da, fun da men tal men te, aque las ad qui ri das em mi nha vi vên cia par la mentar, no meu dia-a,-dia como re pre sen tan te do povo ce a ren se, que me dig ni fi cou com
sua con fi an ça. Con tu do, essa nova ex pe riên cia, ape sar de bre ve, já me re ve lou a grande za da mis são ins ti tu ci o nal con fe ri da aos Tri bu na is de Con tas, que po dem pres tar
va li o sa co la bo ra ção no for ta le ci men to do Esta do Bra si le i ro.
O tema que me foi con fe ri do – “A ação Pre ven ti va e Cor re ti va dos Tri bu na is de
Con tas” –, cu ri o sa e co in ci den te men te tra ta de as sun to que vem des per tan do mi nha
in qui e ta ção des de o dia em que as su mi o car go de Mi nis tro no Tri bu nal de Con tas da
União. Des de en tão, já me ma ni fes tei di ver sas ve zes en fa ti zan do a ne ces si da de de serem de sen vol vi das ações pe da gó gi cas mais efe ti vas – que ca rac te ri zam, tam bém, um
con tro le pre ven ti vo –, em de tri men to da que las ações me ra men te de tec ti vas. Ao tempo cer to, no de cor rer des ta ex po si ção, vol ta rei ao as sun to.
1

Pa les tra pro fe ri da no I Con gres so Bra si le i ro de ad vo ga dos Mu ni ci pa lis tas, do Semi ná rio Na cio nal de Di re i to Admi nis tra ti vo Mu ni ci pal e da Con fe rên cia Na ci o nal de Pro cu ra do res e Asses so res Ju rí di cos de Pre fe i tu ras e Câ ma ras Mu ni ci pa is em ou tu bro de 2001.
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Entretanto, por ques tões de or dem di dá ti ca, so bre tu do con si de ran do a di ver sida de que mar ca essa se le ta au diên cia, en ten do ser con ve ni en te ini ci ar mi nha ex po sição fa zen do um bre ve su má rio so bre o con tro le ex ter no e as com pe tên ci as, a or ga niza ção e o fun ci o na men to do Tri bu nal de Con tas da União.
2. ABORDAGEM HISTÓRICA DO CONTROLE EXTERNO
O en ten di men to acer ca do fun ci o na men to dos atu a is sis te mas de con tro le ex terno se tor na mais ilus tra do quan do ana li sa mos sua ori gem e as adap ta ções por ele sofri das em de cor rên cia da evo lu ção por que pas sa ram os es ta dos na ci o na is, em uma
bre ve re tros pec ti va.
Des de a ori gem dos Esta dos mais pri mi ti vos, exis te a cons ciên cia da ne ces si dade de me ca nis mos de con tro le que se jam su fi ci en tes para as se gu rar o bom de sem penho das ati vi da des co le ti vas. O in cre men to no ma nu se io de re ce i tas ori un das de impos tos e ta xas de ori gens di ver sas, exi gi dos, di re ta ou in di re ta men te, dos ci da dãos, e a
ne ces si da de de aten di men to às sem pre cres cen tes e com ple xas neces si da des co le tivas, im pôs a cri a ção de re gras e pro ce di men tos que pos si bi li tas sem afe rir, a qual quer
tem po, o com por ta men to da ar re ca da ção e a ade qua bi li da de das des pe sas re a li za das.
Des se modo, es ta be le ce ram-se as ba ses para a con ta bi li da de pú bli ca e para os or çamen tos, e a par tir de les, os pre ce i tos ru di men ta res da fis ca li za ção das fi nan ças estatais.
Com a con so li da ção dos Esta dos Na ci o na is, a par tir do fi nal da ida de mé dia e de
pra ti ca men te toda a ida de mo der na, os sis te mas de con tro le e fis ca li za ção ti ve ram notável avan ço, má xi me na Inglaterra, França, Itá lia, Bél gi ca e Ale ma nha. Por outro
lado, Por tu gal apre sen ta va ape nas tí mi dos es for ços no de sen vol vi men to da ciên cia
das fi nan ças: as or de na ções Afon si nas (1446), Ma no e li nas (1516) e Fi li pi nas (1591),
onde se en con tra vam vá ri os dis po si ti vos re fe ren tes à pu ni ção de fun ci o ná ri os pre va rica do res, eram có di gos bas tan te ru di men ta res, se com pa ra dos a tudo o quan to era, então, de sen vol vi do em ma té ria de ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e fis ca li za ção nos de ma is
pa í ses eu ro pe us.
O re sul ta do do atra so por tu guês, no cam po da ad mi nis tra ção fi nan ce i ra, de i xou
re sul ta dos pal pá ve is: as fi nan ças pú bli cas vi vi am em des ca la bro, com fre qüen tes des pe sas su pe ri o res aos in gres sos. O des con tro le ti nha, as sim, que ser ame ni za do me dian te em prés ti mos pú bli cos, le van ta dos em Flan dres, prin ci pal men te, a ju ros ex tor sivos. A tí tu lo de ilus tra ção, veja-se que o Te sou ro Por tu guês de via, em 1534, só de juros ven ci dos, mon tan te equi va len te à sua ren da de qua tro anos. Isso ape sar das ri que zas ex tra í das das co lô ni as!
Pode-se di zer, de modo ge ral, que sal vo ex pe riên ci as iso la das, o Bra sil-Co lô nia
foi marcado pela mesma in ci piên cia no de sen vol vi men to dos con tro les vi ven ci a da
por Por tu gal. So men te com a che ga da da fa mí lia real por tu gue sa ao Bra sil, co me çou a
ga nhar cor po o efe ti vo con tro le das fi nan ças na ci o na is, des ta can do-se a cri a ção, em
1808, do Erá rio Ré gio e do Con se lho de Fa zen da, ór gãos que ti nham a fun ção de coor de nar e con tro lar to dos os da dos re fe ren tes ao pa tri mô nio e aos fun dos pú bli cos.
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A pro cla ma ção da in de pen dên cia trou xe nova fe i ção ao con tro le que se pra ti cava em nos so país, ten do a Cons ti tu i ção Impe ri al de 1824 dis ci pli na do que “a Re ce i tae
a Des pe sa da Fa zen da Na ci o nal se rão en car re ga das a um Tri bu nal, de ba i xo do nome
de Te sou ro Naci o nal, onde em di ver sas es ta ções, de vi da men te es ta be le ci das por lei,
se re gu la rá a sua ad mi nis tra ção, ar re ca da ção e con ta bi li da de, em recíprocacorr es pondên cia com as Te sou ra ri as e Au to ri da des das Províncias do Império”.
Não obs tan te te nham ha vi do ini ci a ti vas im por tan tes, ain da no pe río do im pe ri al,
com vis tas à cri a ção de um ór gão es pe cí fi co com a fun ção de con tro lar a des pe sa públi ca (pro pos ta de cri a ção de um Tri bu nal de Re vi são de Con tas, em 1826, de um Tribu nal de Exa me de Con tas, no mes mo ano, no va men te de um Tri bu nal de Re vi são de
Con tas, em 1830, 1835, 1837 e 1840, e de um Tri bu nal de Con tas em 1857 e 1878),
so men te com a pro cla ma ção da Re pú bli ca a idéia veio a se con cre ti zar, como sa be mos, a par tir das ini ci a ti vas de Ruy Bar bo sa, en tão ti tu lar da Pas ta da Fa zen da.
É im por tan te sa li en tar, nes ta nos sa bre ve re tros pec ti va, que a fe i ção do con tro le
exer ci do por to dos es ses ór gãos em bri o ná ri os a que nos re fe ri mos foi sen do mo di fi c ada, con for me mu da va tam bém o con ce i to de Esta do. Assim é que, ge ne ra li zan do, pode mos di zer que as ins ti tu i ções fis ca li za do ras ti ve ram, em um pri me i ro mo men to,
seus fo cos di ri gi dos para a ve ri fi ca ção da ade qua bi li da de das re ce i tas pú bli cas,uma
vez que as des pe sas mu i tas ve zes eram re a li za das de for ma ale a tó ria pe los mo nar cas,
a seu bel – pra zer. So men te com a evo lu ção dos Esta dos, so bre tu do após a Re vo lu ção
Fran ce sa, ga nhou fô le go o exa me da le ga li da de das des pe sas.
Em ou tras pa la vras, o con tro le, em um pri me i ro mo men to, des ti na va -se a as segu rar a ma xi mi za ção do pa tri mô nio do mo nar ca, pos to que em um con ce i to ab so lu tista o Esta do se con fun dia com o pró prio go ver nan te. Pos te ri or men te, seu con ce i to foi
am pli a do, de for ma a as se gu rar que as des pe sas re a li za das res pe i tas sem aos in te r es ses
da so ci e da de, que não ne ces sa ri a men te se con fun di am com os do Esta do e de seus governantes.
De qual quer for ma, seja sob o do mí nio da ar re ca da ção ou da adequabilidade
das despe sas re a li za das, a his tó ria do con tro le go ver na men tal foi mar ca da, pre ponderan te men te, por seu exer cí cio “a posteriori”.
De fato, a con cep ção de um con tro le pré vio ou con co mi tan te sem pre se fez mais
pre sen te nas es fe ras co mer ci a is que nas go ver na men ta is. A pró pria au di to ria – ex pres são ma i or do con tro le – sur giu, nos Esta dos Uni dos, du ran te o sé cu lo XIX, por
intermédio dos in gle ses, que de man da vam um ma i or acom pa nha men to – re a li za do
por ins ti tu i ção in de pen den te – dos in ves ti men tos que man ti nham na que le país.
So men te nos tem pos mais re cen tes, so bre tu do em face da ver ti gi no sa re vo lu ção
propiciada pelas tec no lo gi as da in for ma ção, os co nhe ci men tos ad qui ri dos no cha m ado “tem po real” de i xa ram de cons ti tu ir uma sim ples as pi ra ção dos res pon sá ve is pelo
pla ne ja men to e exe cu ção dos or ça men tos pú bli cos, para tornar-se uma pos si bi li da de
con cre ta. E em sua es te i ra, cres ceu a de man da so ci al por um con tro le go ver na men tal
tam bém efe tu a do em “tem po real”, o que pro vo cou o ob so le tis mo dos mo de los cal cados ex clu si va ou pri mor di al men te nos con tro les de tec ti vos.
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Hoje a so ci e da de não mais ad mi te que os ór gãos de con tro le ape nas de tec tem a
ocor rên cia de da nos e de ter mi nem a ado ção das pro vi dên ci as cor re ti vas; co bra a existên cia de ações con cre tas que evi tem que tais da nos ocor ram.
3. O CONTROLE EXTERNO EM UMA ABORDAGEM ATUAL
Nos dias de hoje, a fis ca li za ção exer ci da pelo con tro le ex ter no, quer sob o prisma con tá bil, fi nan ce i ro, or ça men tá rio, ope ra ci o nal ou pa tri mo ni al, re pre sen ta a es sên cia de um Esta do De mo crá ti co de Di re i to. Com ela, com ple ta-se um ci clo de par tici pa ção po pu lar (por meio de seus le gí ti mos re pre sen tan tes) que se ini cia com a vo ta ção do or ça men to, pas sa pela cri a ção das leis que dis ci pli nam a apli ca ção dos re cursos e se fe cha com a fis ca li za ção le gis la ti va de sua re gu lar exe cu ção e apli ca ção.
O con tro le ex ter no le gis la ti vo es tru tu ra-se, nos di ver sos pa í ses, se gun do di feren tes mo de los. Con quan to ha jam di ver gên ci as, a dou tri na tem, em ge ral, ace i to a
exis tên cia de seis ti pos, ou mo de los, des se con tro le par la men tar, con si de ran do como
cri té ri os pre pon de ran tes para a clas si fi ca ção, o grau de in de pen dên cia do ór gão de
con tro le em re la ção ao Po der po lí ti co; a com po si ção es tru tu ral do ór gão de con tro l e; a
am pli tu de das com pe tên ci as; e a ti tu la ri da de even tu al de fun ções ju ris di ci o na i s .
Os mo de los usu al men te mais ace i tos são:
a) an glo-sa xô ni co – di fun di do na Grã-Bre ta nha, Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
Re pú bli ca da Irlan da, Isra el e ou tros Esta dos an gló fo nos da Áfri ca e Ásia – é for ma do por um ór gão mo no crá ti co (con tro la dor ge ral), de sig na do pelo Par la men to ao qual
permanece responsável,auxiliado em suas fun ções por uma es pé cie de Se cre ta ria que
lhe é hi e rar qui ca men te su bor di na da. Sua li nha bá si ca de ação con sis te na re a li zação
de au di to ri as e os re sul ta dos das fis ca li za ções são co mu ni ca dos ao Congresso;
b) la ti no – ado ta do na Itá lia, Fran ça, Espa nha, Bél gi ca, Ro mê nia e vá ri os Estados da Áfri ca fran có fo na – constitui-se de um ór gão co le gi a do, a que se atri bu em
funções de con tro le (ge ral men te li mi ta das à legitimidade) e fun ções ju ris di ci o n ais,
ca ben do a im pul são pro ces su al a um Pro cu ra dor-Ge ral. É im por tan te re al çar que em
pa í ses como a Fran ça, por exem plo, são jul ga das ex clu si va men te as con tas, e não a
con du ta dos agen tes pro pri a men te dita. Assim, os agen tes pú bli cos não são ou vi dos
nos pro ces sos, ine xis tin do, por con se qüên cia, o pro ce di men to con tra di tó rio;
c) ger mâ ni co – tí pi co da Ale ma nha e da Áus tria – do ta do de es tru tu ra co le gi ada, ar ti cu la-se em di ver sos ofíci os. Exer ce so men te atri bu i ções de contro le e, ex ce pcional men te, al gu mas de na tu re za con sul ti va em aten di men to ao Par la men to. Qu an do detec ta dos da nos, a ma té ria pas sa de ime di a to à com pe tên cia dos tri bu na is or di ná rios, que
fi ca rão en car re ga dos da res pon sa bi li za ção ci vil e pe nal. A Cor te de Con tas tem apenas
o po der-de ver de in for mar ao Par la men to acer ca das ir re gu la ri da des en con tra das;
d) es can di na vo – di fun di do nos Esta dos nór di cos da Eu ro pa, é com pos to de vári os e di fe ren tes ór gãos, ha ven do en tre eles a se pa ra ção das fun ções de con tro le so b re
a exe cu ção do or ça men to e pro ble mas le van ta dos pelo Par la men to, e da ve ri fi ca ção
da efi cá cia das ati vi da des administrativas;
e) la ti no-ame ri ca no – di fun di do em toda a Amé ri ca La ti na – as fun ções de contro le são exer ci das por dois ór gãos dis tin tos: a Con tro la do ria Ge ral e o Tri bu nal de Con242
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tas. Tal mo de lo, po rém, en con tra-se re la ti va men te des fi gu ra do, exis tin do di ver sos Esta dos em que fal ta o Tri bu nal de Con tas (ex. Chi le, Co lôm bia, Ve ne zu e la) e ou tros em que
não existe a Con tro la do ria Ge ral (ex. Bra sil);
f) socialista – próprio de Estados unipartidários e centralizadores –
caracterizado pela existência de um “ofício de controle” que funciona como simples
apoio às competências financeiras do órgão legislativo.
Frise-se que tais “modelos” constituem tentativas acadêmicas de sistematizar o
estudo dos sistemas de controle externo. Os diversos países que mencionamos como
exemplos, enquadrados em um ou outro modelo, possuem características próprias
que sempre os particularizam em relação aos demais.
Embora as peculiaridades ou características próprias da cada país e Entidade de
Fiscalização Superior tornem imprecisas as generalizações, pode-se afirmar, com
razoável margem de segurança, que de forma global os modelos que contemplam
funções judicantes tendem a despender significativa parcela dos recursos das Entidades
de Fiscalização Superior em atividades relacionadas ao exercício de tarefas ligadas ao
controle detectivo. Isso se explica em função do próprio princípio da ampla defesa e do
contraditório, que move os processos judiciais e administrativos no âmbito dos
modernos Estados Democráticos. Nos demais modelos, por outro lado, o contraditório
e a ampla defesa ocorrem em outro âmbito, que não mais na esfera das Entidades de
Fiscalização Superiores, reservando a es sas, ex clu si va men te, o desempenho dos papéis
auditoriais e consultivos.
Menciono tal particularidade para que não se pretendam tecer comparações –
como freqüentemente tenho observado – entre as ações desenvolvidas pelos Tribunais
de Contas em nosso país e as organizações congêneres de outros países, sobretudo
aqueles de origem anglo-saxônica, aludindo a que aquelas seriam mais eficazes na
medida em que apresentariam maiores resultados de natureza preventiva.
À pro pó si to, lem bro que o ma i or vo lu me na re a li za ção de ações pre ven ti vas não
re pre sen ta, ne ces sa ri a men te, uma mai or efi cá cia no côm pu to glo bal das en ti da desfis ca li za do ras. É ine gá vel que a ju di ca tura, quan do exer ci ta da no âm bi to dos pró pri os
ór gãos de con tro le ex ter no, é sig ni fi ca ti va men te fa ci li ta da e agi li za da, o que r e sulta, em tese, em um ga nho de efe ti vi da de quan to ao re sul ta do das ações de con tro le
“a pos te ri o ri”. Tal de cor re do fato de que o mo de lo ado ta do em nos so país evi t a que
se jam tra va das lon gas ba ta lhas ju di ci a is acer ca dos resul ta dos apre sen ta dos pe lasCor tes
de Con tas, uma vez que suas de ci sões so men te são sus ce tí ve is de se rem re vis tas no âm bi to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Não se pode, assim, em uma análise precipitada, pretender afirmar que tal ou
qual modelo seja, no cômputo geral, mais eficaz que os demais.
4. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
O rápido exa me das compe tên ci as cons ti tu ci o na is atribuídas ao Tri bu nal de
Con tas da União re ve la a pre o cu pa ção que teve o le gis la dor cons ti tu in te em pres ti gi ar
as ações à car go do con tro le ex ter no, o que fin dou por tra zer a sig ni fi ca ti va am pli ação
das atribu i ções co me ti das às Cor tes de Con tas.
Embo ra sob o ris co de tor nar-me pro li xo, con si de ro re le van te, para o melhor
de sen vol ver dos de ba tes que por cer to vi rão ao tér mi no des sa ex pla na ção, trans cre ver
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as com pe tên ci as cons ti tu ci o na is atri bu í das ao Tri bu nal de Con tas da União. Com pe t e
originariamente ao TCU, nos ter mos do art. 71 da Car ta Mag na:
“I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al men te pelo Pre si den te da República,
me di an te pa re cer pré vio, que de ve rá ser ela bo ra do em ses sen ta dias a con tar do re cebimento;
II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e demaisresponsáveis por dinheiros,
bens e va lo res pú bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções ins titu í das e man ti das pelo po der pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que de rem ca u sa a
per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de de que re sul te pre ju í zo ao erá rio pú bli co;
III – apre ci ar, para fins de re gis tro, a le ga li da de dos atos de ad mis são de pesso al, a qual quer tí tu lo, na ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo po der pú bli co, ex ce tu a das as no me a ções para car go de provimento em co mis são, bem como a das con ces sões de apo sen ta do ri as, re for mas e
pen sões, res sal va das as me lho ri as pos te ri o res que não al te rem o funda men to le gal do
ato concessório;
IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe deral, de co mis são téc ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na tu re za con tábil,
financeira, orçamentária,operacionalepatrimonial,nasunidadesadministrat i vas dos
Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is en ti da des re fe ri das no in ci so II;
V – fis ca li zar as con tas na ci o na is das em pre sas su pra na ci o na is de cujo
ca pi tal so ci al a União par ti ci pe, de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do trata do cons ti tu ti vo;
VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos re pas sa dos pela União, me dian te con vê nio, acor do, ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do, ao Dis trito Fe de ral ou a Mu ni cí pio;
VII – pres tar as in for ma ções so li ci ta das pelo Con gres so Na ci o nal, por qualquer de suas Ca sas, ou por qual quer das res pec ti vas co mis sões, so bre a fis ca li za ção
con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al e so bre re sul tados de
au di to ri as e ins pe ções re a li za das;
VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile ga li da de de des pe sa ou ir re gu lari da de de con tas, as san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre ou tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa do ao erá rio;
IX – as si nar pra zo para que o ór gão ou en ti da de ado te as pro vi dên ci as ne cessá ri as ao exa to cum pri men to da lei, se ve ri fi ca da ile ga li da de;
X – sus tar, se não aten di do, a exe cu ção do ato im pug na do, co mu ni can do a de cisão à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral;
XI – representar ao Po der com pe ten te so bre ir re gu la ri da des ou abu sos
apurados.”
Vê-se, sem a ne ces si da de de ma i o res es tu dos, que o le gis la dor cons ti tu in te preten deu que a Enti da de de Fis ca li za ção Su pe ri or de nos so país exer ces se, de for ma cumu la ti va, ati vi da des de na tu re za in ves ti ga tó ria (por exem plo, a re a li za ção de audi to rias e ins pe ções) com ou tras que pos su em a fun ção ju di can te (jul ga men to de con tas;
apre ci a ção de atos su je i tos a re gis tro). Tal si tu a ção, ao tem po em que con fe re gran d es
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po de res ao Tri bu nal de Con tas da União, cria, por ou tro lado, enor me di fi cul da de na
con se cu ção de to das as atri bu i ções que lhe fo ram afe tas.
A es sas com pe tên ci as, ali am-se ou tras, de na tu re za in fra cons ti tu ci o nal, a cujo
exer cí cio foi, gra du al men te, sen do cha ma do o Tri bu nal de Con tas da União, po dendo-se des ta car, den tre tan tas:
a) a in cum bên cia de ana li sar a com pa ti bi li za ção das de cla ra ções de bens e rendas de to dos quan tos exer çam car gos ele ti vos e car gos, em pre gos ou fun ções de con fian ça, na ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da
União, bem as sim do Pre si den te da Re pú bli ca, do Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, dos
Mi nis tros de Esta do, dos mem bros do Con gres so Na ci o nal, dos mem bros da ma gistra tu ra Fe de ral, dos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co (atri bu í da pela Lei n º 8.730/93);
b) a aná li se de re pre sen ta ções, fe i tas por li ci tan tes, con tra ir re gu la ri da des na
apli ca ção da Lei nº 8.666/93 (Esta tu to das Li ci ta ções e Con tra tos, no âm bi to do Gover no Fe de ral).
5. AÇÕES PREVENTIVAS, DETECTIVAS E CORRETIVAS
À luz das com pe tên ci as co me ti das ao Tri bu nal de Con tas da União, po de mos classi fi car as ações de con tro le de cor ren tes de seu exer cí cio em pre ven ti vas e de tec ti vas.
Pre ven ti vas são aque las ações que pos si bi li tam, ao Tri bu nal de Con tas, a de tecção, nos pro ce di men tos ado ta dos pe los en tes ju ris di ci o na dos, de pon tos fra cos que
vul ne ra bi li zam a atu a ção dos ór gãos e en ti da des au di ta dos, fa vo re cen do a exis tência
de ir re gu la ri da des.
Detectivas são as ações que bus cam iden ti fi car des vi os de pro ce di men tos, em
re la ção aos pa drões que se ri am es pe ra dos ou de se ja dos. Assim, con si de ran do-se, por
exem plo, a lei como um pa drão de se já vel a ser se gui do, a ado ção de nor mas contrárias
às pres cri ções le ga is ca rac te ri za um des vio de pro ce di men to.
É im por tan te res sal tar que por ve zes é di fí cil ca rac te ri zar-se o hi a to que se pa ra
as ações pre ven ti vas das de tec ti vas. Exis tem inú me ras si tu a ções em que de ter mi na da
ação pode ser con si de ra da tan to pre ven ti va quan to de tec ti va. Men ci o ne-se, por exemplo, a re a li za ção de uma au di to ria, em que se de tec te ir re gu la ri da de em de ter mi nado
con tra to que se en con tre em an da men to: com re la ção aos pa ga men tos já efe tu a dos, ao
ar re pio da lei, a ação será tida como de tec ti va; não obs tan te, em re la ção à par ce la do
con tra to ain da não adim pli da, será pre ven ti va.
Den tre as com pe tên ci as já men ci o na das, con si de ro como sen do es sen ci al men te
de tec ti vas:
a) a apre ci a ção das con tas do Pre si den te da Re pú bli ca;
b) a apre ci a ção dos atos su je i tos a re gis tro;
c) o jul ga men to das con tas.
É im por tan te sa li en tar que de am bas as ações – pre ven ti vas e de tec ti vas – podem re sul tar pro vi dên ci as de or dem cor re ti va. As ações cor re ti vas são aque las ado ta das pe las Enti da des de Fis ca li za ção Su pe ri o res com o ob je ti vo pri mor di al de real inhar os pro ce di men tos ado ta dos pe los en tes au di ta dos, de for ma a que os des vi os de R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

245

tec ta dos não mais se re pi tam. Usu al men te, se ma te ri a li zam na for ma de de ter mi nações ou re co men da ções.
A Car ta Mag na ex pres sa men te con sa grou, den tre as com pe tên ci as atri bu í das ao
Tri bu nal de Con tas da União, duas de ca rá ter cor re ti vo, qual se jam:
a) a fi xa ção de pra zo para que os ór gãos ju ris di ci o na dos ado tem as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as ao exa to cum pri men to da lei, quan do ve ri fi ca da ile ga li da de;
b) a sus ta ção do ato im pug na do, quan do não aten di da a fi xa ção de pra zo.
A Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da União), de igual for ma, con tem plou me di das de na tu re za cor re ti va, ao dis por que a Cor te de Con tas de termi na rá aos res pon sá ve is “ a ado ção das me di das ne ces sá ri as à cor re ção das im propri e da des ou fal tas iden ti fi ca das, de modo a pre ve nir a ocor rên cia de ou tras se me lhan tes” (art. 18).
Em termos es tri ta men te nu mé ri cos, a apre ci a ção dos atos su je i tos a re gis tro e o
jul ga men to das con tas re pre sen tam a mais sig ni fi ca ti va par ce la dos pro ces sos que tr ami tam e são jul ga dos pelo Tri bu nal de Con tas da União. A ma i o ria dos pro ces sos a
car go da que la Cor te, por con se guin te, tra ta de as sun tos de na tu re za de tec ti va.
Men ci o nei no iní cio des sa mi nha ex pla na ção, que des de o dia em que in gres sei
no Tri bu nal de Con tas da União ve nho me pre o cu pan do com a tem pes ti vi da de das
ações a car go do con tro le ex ter no, ou seja, com a ado ção de me di das que vi sem a co ibir a exis tên cia de des vi os, e não ape nas que bus quem a re pa rar da nos já co me ti dos.
Qu al quer ci da dão co mum sabe que a res ti tu i ção de va lo res des vi a dos dos co fres
pú bli cos não cons ti tui ta re fa fá cil. Di ver sos são os fa to res que con tri bu em para tornar
ár duo esse in ten to, a co me çar pelo in ter reg no de cor ri do en tre a ocor rên cia do dano ea
apu ra ção dos fa tos. Men ci o ne-se, como exem plo, que o Tri bu nal de Con tas da União
re ce be, com fre qüên cia, no tí cia da exis tên cia de da nos – por meio de pro ces sos re ce bi dos dos ór gãos ju ris di ci o na dos ou das Se cre ta ri as de Con tro le Inter no – quan do já
de cor re ram mais de dez anos da ocor rên cia dos fa tos ques ti o na dos. A di fi cul da de de
ob ten ção de pro vas con clu si vas, em tais si tu a ções, é evi den te; mu i tas ve zes se quer s omos ca pa zes de cor re ta men te iden ti fi car os agen tes res pon sá ve is pe los ilí ci tos.
Mais ain da: exis tem da nos que não de cor rem ape nas de des vi os, mas de prá ticas – ro ti nas ad mi nis tra ti vas – ana crô ni cas, que se re ve lam an ti e co nô mi cas. Em ta is
si tu a ções, se tor na ain da mais di fí cil apon tar um úni co res pon sá vel, uma vez que tais
prá ti cas – ge ral men te re tró gra das – mui tas ve zes são ado ta das ao lon go de inú me ros
pe río dos de ges tão.
Como ho mem ori un do da área edu ca ci o nal, sem pre acre di tei – e de fen do, agora, mais que an tes –, que a fun ção ma i or do con tro le não é re pri mir ou apon tar cul pa dos, sen do pre men te que se evi tem a ocor rên cia de fa tos a se rem re pri mi dos e de culpa dos a se rem iden ti fi ca dos.
Nes se di a pa são, as si na lo que nos sa ex pe riên cia tem de mons tra do que as ir re gula ri da des tra ta das pe los Tri bu na is de Con tas nem sem pre de cor rem da ação do lo sa
dos agentes. Sig ni fi ca ti va par te dos pro ces sos que tra mi tam pelo Tri bu nal de Con tas
da União so men te exis tem em face do com ple to des co nhe ci men to, por par te de ges tores pú bli cos, das nor mas mais ele men ta res de ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e or ça men tá246
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ria. Tal fal ta de sa ber, por par te da que les, con duz à prá ti ca de atos con trá ri os à lei – algu mas ve zes em ques tões que po dem ser ti das como for ma is, ou tras em as pec tos essen ci a is à va li da de dos atos pra ti ca dos.
Tal situ a ção é par ti cu lar men te ve ri fi ca da em pro ces sos que tra tam da ce le bração de con vê ni os – ou ins tru men tos con gê ne res – en tre a Admi nis tra ção Pú bli ca Fede ral e ou tros en tes, den tre os qua is se in clu em os di ver sos Mu ni cí pi os da Fe de ra çã o.
No pou co tem po em que me en con tro no Tri bu nal de Con tas da União, já re la tei inúme ros pro ces sos em que be ne fi ciá ri os de recur sos fe de ra is sim ples men te ig no ra vam
que ti nham de pres tar con tas; que ela bo ra vam pres ta ções de con tas in com ple tas; que
pres ta vam con tas aos ór gãos er ra dos; que con ta bi li za vam ina de qua da men te os re cursos re ce bi dos; que não fa zi am o ade qua do tom ba men to dos bens ad qui ri dos.
Embo ra se pos sa, em tais si tu a ções, di zer que a nin guém é dado des co nhe cer a
lei, te mos de re co nhe cer que esse nos so país é por de ma is gran de e que exis te um núme ro tal de leis e nor mas de hi e rar quia in fe ri or que sim ples men te fa zem com que a
prá ti ca, nos mais di fe ren tes mu ni cí pi os, seja com ple ta men te dis so ci a da de tudo aquilo quan to pos sa mos te o ri zar. Eu mes mo, para di zer de mi nha ex pe riên cia pes so al, que
atu ei como le gis la dor ao lon go de toda a úl ti ma dé ca da, me vi sur pre en di do, após ingres sar no TCU, com o co nhe ci men to da exis tên cia de uma lei, da mai or re le vân cia
para o con tro le so ci al, que até en tão ig no ra va: a Lei nº 9.452/97, que “De ter mi na que
as Câ ma ras Mu ni ci pa is se jam obri ga to ri a men te no ti fi ca das da li be ra ção de re cursos
fe de ra is para os res pec ti vos Mu ni cí pi os e dá ou tras pro vi dên ci as”. Será que to dos os
que se en con tram aqui pre sen tes a co nhe cem? Se eu, que in te gra va o Po der Le gis la tivo e vo ta va as leis, não as co nhe ço to das, o que di zer da que les que se en con tram em
rin cões dis tan tes? O que di zer dos Pre si den tes de Asso ci a ções de Agri cul to res do inte ri or do Ce a rá, por exem plo?
Expe riên ci as de sen vol vi das pelo Tri bu nal têm de mons tra do que a ação pe da gógi ca pro duz óti mos re sul ta dos so ci a is e fi nan ce i ros. É ne ces sá rio um tra ba lho regular
de ori en ta ção aos ges to res quan to à boa e re gu lar apli ca ção dos re cur sos pú bli cos.
Faz-se im pe ri o so, as sim, que os Tri bu na is de Con tas mos trem ca mi nhos, ao invés de simples men te apre sen ta rem as fa tu ras!
Nes se sen ti do, im por tan te ta re fa, de na tu re za pe da gó gi ca, de sen vol vi da pelo
Tri bu nal de Con tas da União re fe re-se ao aten di men to de con sul tas que lhes são formu la das por au to ri da des com pe ten tes – as sim en ten di das aque las ex pli ci ta das no Re gi men to Inter no –, a res pe i to de dú vi da sus ci ta da na apli ca ção de dis po si ti vos lega is e
regulamentares, con cer nen tes a ma té ri as de sua competência. No ano de 2000, 52
con sul tas fo ram au tu a das jun to ao Tri bu nal de Con tas da União.
Não obs tan te, a re co nhe ci da ne ces si da de de se rem pri o ri za das ati vi da des de fisca li za ção de na tu re za pre ven ti va, te mos, como com pli ca dor, o fato de que as com pe tên ci as atri bu í das aos Tri bu na is de Con tas não cons ti tu em fa cul da de de exer cí cio.São
po de res-de ve res que de vem ser, obri ga to ri a men te, exer ci ta dos, sob pena de se con figu rar cri me de res pon sa bi li da de. Por tan to, as ações de ca rá ter de tec ti vo que re sultem
do exer cí cio di re to de uma competência constitucional atri bu í da aos Tri bu na is de
Con tas não po dem de i xar de ser exe cu ta das.
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Ocor re que o ple no exer cí cio de tais com pe tên ci as – de ca rá ter de tec ti vo – exi ge
a alo ca ção de sig ni fi ca ti va par ce la dos re cur sos dis po ni bi li za dos às Cor tes de Co ntas,
como já men ci o nei nes sa ex pla na ção. Cria-se, en tão, um im pas se: como os Tri bu na is
de Con tas po dem melhor desem pe nhar ati vi da des de ca rá ter pre ven ti vo – nor malmen te não con tem pla das de for ma tão ex plí ci ta na Car ta Mag na –, sem que se de sobri guem do exer cí cio da que las de ca rá ter detectivo?
A res pos ta tal vez re si da na mo di fi ca ção dos or ga no gra mas dos ór gãos de fis cali za ção, de for ma a pri vi le gi ar es tru tu ras fun ci o na is que contem plem a re a li za ç ão si mul tâ nea de am bas as for mas de con tro le. A esse res pe i to, o Tri bu nal de Con tas da
União, nes te ano de 2001, im pri miu sig ni fi ca ti va re es tru tu ra ção em sua Se cre ta ria,
do tan do-a de uni da des téc ni cas es pe ci a li za das em de ter mi na das áre as ou as sun tos. As
ma té ri as a seu car go fo ram dis tri bu í das en tre duas Se cre ta ri as Adjun tas, qua is se j am
de Con tas e de Fis ca li za ção. Ade ma is, fo ram cri a das, ain da, as se guin tes uni da des:
a) Se cre ta ria de Fis ca li za ção de Pes so al – res pon sá vel pela fis ca li za ção dos atos
re la ti vos a pes so al ati vo e ina ti vo da União;
b) Se cre ta ria de Fis ca li za ção de Obras e Pa tri mô nio da União – en car re ga da de
co or de nar e in cre men tar as fis ca li za ções na área de obras públicas;
c) Se cre ta ria de Fis ca li za ção de De ses ta ti za ção – en car re ga da de acom pa nhar
os pro ces sos de pri va ti za ção de em pre sas es ta ta is e a qua li da de dos ser vi ços pú blicos
ofe re ci dos pe las con ces si o ná ri as;
d) Se cre ta ria de Fis ca li za ção e Ava li a ção de Pro gra mas de Go ver no – en car rega da de ava li ar o de sem pe nho de pro gra mas de go ver no e ve ri fi car se es tão atin gin do
os re sul ta dos de se ja dos;
e) Se cre ta ria de Ma cro a va li a ção Go ver na men tal – en car re ga da de as ses so rar os
Re la to res das con tas do Pre si den te da Re pú bli ca, dos Pre si den tes dos Órgãos dos Pode res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Che fe do Mi nis té rio Pú bli co da União na ela bo ração dos pa re ce res pré vi os a car go do Tri bu nal e de re a li zar aná li ses sis tê mi cas e econô mi cas de pro gra mas de Go ver no, da dí vi da pú bli ca, da ar re ca da ção, da re nún cia de
re ce i ta, das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e da dí vi da ati va;
f) Se cre ta ria de Re cur sos – en car re ga da de ana li sar e ins tru ir os re cur sos in terpos tos con tra de li be ra ções pro fe ri das pelo Tri bu nal em pro ces sos da área de con tro le
externo.
Embal de as li mi ta ções – hu ma nas e ma te ri a is – im pos tas ao exer cí cio do contro le ex ter no, di ver sas ações de na tu re za pre ven ti va vêm sen do de sen vol vi das pelo
Tri bu nal de Con tas da União. Den tre elas, men ci o nem-se as se guin tes:
a) re a li za ção de au di to ri as ope ra ci o na is
A au di to ria de na tu re za ope ra ci o nal é a mo da li da de de con tro le que mais se desen vol veu nas úl ti mas dé ca das, ten do um im por tan te pa pel na mo der ni za ção das insti tu i ções pú bli cas em pa í ses como a Grã-Bre ta nha, os Esta dos Uni dos e o Ca na dá. O
Tri bu nal de Con tas da União, aten to aos avan ços téc ni cos na área de con tro le, vem
pro mo ven do, ao lon go dos úl ti mos anos, um pro fí cuo in ter câm bio com en ti da des de
re co nhe ci da com pe tên cia no cam po das au di to ri as de na tu re za ope ra ci o nal. A au ditoria de na tu re za ope ra ci o nal abran ge a au di to ria de de sem pe nho ope ra ci o nal e a avalia248
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ção de pro gra ma, ob je ti van do a pri me i ra o exa me da ação go ver na men tal quan to aos
as pec tos da eco no mi ci da de, efi ciên cia e efi cá cia, e a se gun da bus ca exa mi nar a efeti vi da de dos pro gra mas e pro je tos go ver na men ta is.
b) acom pa nha men to do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção
O Tri bu nal de Con tas da União vem acom pa nhan do o Pro gra ma Na ci o nal de
Desestatização des de o seu lan ça men to, na dé ca da de 80. A fis ca li za ção fe i ta pelo
TCU abran ge o acom pa nha men to de in clu sões de em pre sas no pro gra ma, ava li a ção
pa tri mo ni al, fi xa ção de pre ço mí ni mo de ven da, le i lão, e ava li a ção da fis ca li za ç ão do
cum pri men to dos com pro mis sos as su mi dos pelo adqui ren te. Abran ge ain da as ou torgas de con ces sões, au to ri za ções e per mis sões de ser vi ços pú bli cos e das exe cu ções
dos con tra tos fir ma dos com o Go ver no Fe de ral. Des se acompa nha men to, re sul tam
de ter mi na ções para cor re ções pro ce di men ta is e de ava li a ção.
Espe ci fi ca men te quan to a esse que si to, é im por tan te ilus trar a efi cá cia da ação
preventiva do Tri bu nal de Con tas da União, por meio de três exem plos:
– nos tra ba lhos de acom pa nha men to da pri va ti za ção do Ba nes pa, fo ram de tecta dos er ros de ava li a ção, que, em ra zão do cum pri men to das de ter mi na ções do Tri bunal, oca si o na ram a ele va ção do pre ço mí ni mo da em pre sa em mais de R$1 bi lhão;
– com re la ção à pri va ti za ção do IRB – Bra sil Res se gu ros S.A., o TCU de tec tou
su ba va li a ção do va lor eco nô mi co da em pre sa da or dem de R$63 mi lhões. O le i lão encon tra-se sus pen so;
– a apre ci a ção pre li mi nar da li ci ta ção para a con ces são do di re i to de ex plo ra ção
do Ser vi ço Mó vel Pes so al (SMP) – am pli a ção dos ser vi ços de te le fo nia mó vel, Ban das C, D e E, iden ti fi cou er ros ma te má ti cos nos es tu dos de vi a bi li da de eco nô mi ca. As
cor re ções su ge ri das à Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (ANATEL) re sul ta ram
na ele va ção do pre ço mí ni mo em R$1,660 bi lhão.
c) exa me de re pre sen ta ções for mu la das por li ci tan tes con tra o des cum pri men to
de dis po si ti vos cons tan tes da Lei n º 8.666/93
Do exer cí cio des sa com pe tên cia, atri bu í da ao Tri bu nal por for ça de lei, inú meros pro ces sos re sul ta ram em de ter mi na ções no sen ti do de que fossem anu la dos os
pro ce di men tos li ci ta tó ri os de que tra ta vam, im pe din do a ce le bra ção dos res pec tivos
con tra tos. Em ou tras si tu a ções, quan do já as si na dos, de ter mi nou-se a ado ção das medi das ne ces sá ri as à sua sus ta ção;
d) re a li za ção de au di to ri as “via Siafi”
Com o de sen vol vi men to do Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra do
Go ver no Fe de ral – SIAFI, o TCU im plan tou mo da li da de de con tro le que re du ziu signi fi ca ti va men te o lap so de tem po de cor ren te en tre a exe cu ção dos atos e a ve ri fi cação
de sua legalidade. O con tro le pra ti ca men te con co mi tan te pra ti ca do pelo TCU, sob
essa mo da li da de, vem pro pi ci an do que di ver sas des pe sas se jam im pug na das ain da na
fase de em pe nho, sem que te nham ocor ri do sua li qui da ção e pa ga men to.
e) acom pa nha men to dos ex tra tos de li ci ta ções e con tra tos pu bli ca dos no Diário
Oficial da União
Embo ra sim ples, essa mo da li da de de acom pa nha men to pré vio per mi te a de tecção de im pro pri e da des li ga das à le ga li da de e à le gi ti mi da de das des pe sas efe tu a das.
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Em tais situações, quan do são de tec ta dos os pri me i ros in dí ci os, a Uni da de Téc ni ca
res pon sá vel – no âm bi to do pró prio TCU – sub me te o pro ces so ao Mi nis tro-Re la tor,
que de ime di a to so li ci ta, dos res pon sá ve is, os es cla re ci men tos. Se re je i ta dos, o Tri bunal fixa pra zo para o exa to cum pri men to da lei, com a con se qüen te anu la ção dos atos.
A es sas ações de na tu re za pre ven ti va de sen vol vi das pelo Tri bu nal de Con tas da
União, men ci o na das de for ma exem pli fi ca ti va e não exa us ti va, some-se o tra ba lho
decorrente das au di to ri as, que como men ci o nei an te ri or men te, pode cons ti tu ir-se em
mo da li da de de controle de tec ti vo e pre ven ti vo, simultaneamente. Gran de exem plo
des sa du pla face do con tro le, são as au di to ri as re a li za das com o in tu i to de sub si d i ar a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci onal, em aten di men to à Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as. No ano de 1997, fo ram fis ca li za das 96 obras; em 1998, 110 obras; em 1999, 135 obras; em 2000, 197 obras. Nes te
ano de 2001, 304 obras já fo ram au di ta das, en vol ven do re cur sos em tor no de 8 bi lhões
de re a is, o que re pre sen ta um ter ço do or ça men to da União para 2002. Este tra ba lho
as su me gran de im por tân cia, uma vez que ob je ti va ex clu ir do or ça men to a des ti na ção
de no vos re cur sos para aque las obras em que te nham sido en con tra dos in dí ci os de irre gu la ri da des.
Ain da na se a ra pre ven ti va, o Tri bu nal de Con tas da União vem de sen vol ven do
sig ni fi ca ti vo es for ço para o de sen vol vi men to de ações de cu nho pe da gó gi co, pres tando in for ma ções não ape nas aos ges to res públi cos, mas também à so ci e da de ci vil à
qual deve ser vir. Assim, o Tri bu nal dis po ni bi li za, em sua pá gi na na in ter net, ser vi ço
de aten di men to ao ci da dão, in for ma ções so bre a fis ca li za ção de obras, ju ris pru dên c ia,
nor mas e le gis la ção des ti na das aos ges to res e de ma is in te res sa dos. Even tu al men te,
par ti ci pa e or ga ni za te le con fe rên ci as, con gres sos e se mi ná ri os para di vul gar e dis cu tir
ques tões afe tas às nor mas fi nan ce i ras e or ça men tá ri as. Tri mes tral men te, o TCU encami nha ao Con gres so Na ci o nal re la tó rio de suas ati vi da des e, a par tir de 1999, pas soua
pu bli car se ma nal men te o Infor ma ti vo TCU, dan do am pla di vul ga ção aos par la men tares acer ca dos tra ba lhos de sen vol vi dos pela Cor te de Con tas.
Tem, ain da, a Cor te de Con tas, ela bo ra do e pu bli ca do ori en ta ções so bre in terpre ta ções de leis, de cre tos, e ou tros nor mas, de ci sões do Tri bu nal acer ca de ma té ri as
de in te res se dos ges to res das mais lon gín quas uni da des da fe de ra ção. Men ci o nem-se,
como exem plo, as pu bli ca ções “Con vê ni os: Prin ci pa is Infor ma ções para Esta dos e
Mu ni cí pi os – 1997" e “Trans fe rên ci as de Re cur sos e a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
– 2000".
Essa bus ca pela atu a ção tem pes ti va e pe da gó gi ca tem apre sen ta do sig ni fi ca tivos resultados, quando se avalia o desempenho do Tribunal de Con tas da União.
Como exem plo de me di das cor re ti vas de ter mi na das ou re co men da das, ape nas para
ci tar aque las que tra zem di re to im pac to na área social, mencionem-se os seguintes
exemplos:
– aceleração do cronograma de descentralização das ações e serviços de saúde,
afetas ao Ministério da Saúde, para implantação definitiva do Sistema Único de
Saúde – SUS em todo o País;
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– ado ção de me di das, pela Fun da ção Assis tên cia ao Estu dan te – FAE e de ma is
en ti da des en vol vi das na ope ra ci o na li za ção, do Pro gra ma de Su ple men ta ção Ali mentar do Go ver no Fe de ral;
– me lhor dis tri bu i ção ge o grá fi ca da alo ca ção dos re cur sos fi nan ce i ros des ti nados ao Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – Pronaf , ten do
em vis ta que o da dos le van ta dos no pe río do de 12-95 a 9-96 in di ca vam a des ti na ção,
ape nas aos três es ta dos da re gião Sul, de mais de 90% (de um to tal de R$200 mi lhões)
dos re cur sos dis po ni bi li za dos ao Ban co do Bra sil;
– ado ção de pro ce di men tos de con tro le so bre a ar re ca da ção de con tri bu i ções
previdenciárias,mediante o con fron to en tre os va lo res dos do cu men tos en ca mi nhados pe los ban cos ar re ca da do res à Da ta prev e os re pas ses fi nan ce i ros por eles efe tuados jun to ao Ban co do Bra sil;
– im plan ta ção do Ca das tro Na ci o nal Úni co de Imó ve is Ru ra is, pos si bi li tan do a
unificação das ba ses de da dos do Incra, da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral – SRF, do
Iba ma, da Fu nai, do Ibge, dos Órgãos Esta du a is de Ter ra e de ou tras en ti da des; ado ção
de cri té ri os ob je ti vos, nor te a do res dos pro ces sos de aqui si ção de ter ras, para im pedir a
com pra das de ba i xa eco no mi ci da de etc.;
– de ter mi na ções à Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FUNASA – Mi nis té rio da Saú de ado ção de pro vi dên ci as ten den tes a aper fe i ço ar o Pla no de Eli mi na ção do Té ta n o
Ne o na tal;
– im ple men ta ção de me di das no pro ces so de pla ne ja men to da aqui si ção de medi ca men tos des ti na dos ao Pro gra ma Na ci o nal de Con tro le da Tu ber cu lo se, ca pa zes d e
in cre men tar o de sem pe nho do pro gra ma, sem que para isso seja pre ci so alo car mais
re cur sos fi nan ce i ros;
– su ges tão para subs ti tu i ção da Taxa Re fe ren ci al – TR na cor re ção do sal do deve dor dos imó ve is por ou tro ín di ce que re fli ta a real va ri a ção de pre ço da que le bem,
as sim como a ex pe di ção de de ter mi na ções à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ten den tes a
cor ri gir dis tor ções na área habitacional;
– im plan ta ção e mo ni to ra men to, pelo Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da
Edu ca ção – FNDE, de in di ca do res de de sem pe nho do Pro gra ma Na ci o nal de Ali menta ção Esco lar – PNAE, ava li an do a pos si bi li da de de fi xa ção, no âm bi to do PNAE, de
va lo res per capi ta em ní vel re gi o nal ou mi cro re gi o nal, re vi sa dos pe ri o di ca mente.
6. CONCLUSÃO
As ações corretivas determinadas ou recomendadas pelos Tribunais de Contas
são resultado direto da dinâmica de sua atuação, seja no exercício de atividades de
natureza preventiva ou detectiva.
É cer to que a re a li za ção de ati vi da des de ca rá ter pre ven ti vo apre sen ta-se como
pa drão ide al de con du ta, a ser bus ca do como meta pe las Enti da des de Fis ca li za ção
Su pe ri or. Não se pode, con tu do, per mi tir que o afã na per se gui ção des sa meta sub verta o status constitucional atri bu í do aos Tri bu na is de Con tas, uma vez que a Carta
Mag na con fe riu, a es ses, inú me ras com pe tên ci as que so men te po dem ser exer ci ta das
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me di an te a uti li za ção do con tro le a pos te ri o ri, ca rac te ri zan do-se como me di das de
naturezadetectiva.
Deve-se, pois, buscar a harmonia entre a realização de tarefas de cunho preventivo
e aquelas de perfil detectivo, sempre com a consciência de que todas se interligam e não
constituem compartimentos estanques, senão para efeitos didáticos. Assim é que, por
exemplo, as punições aplicadas em decorrência de ações detectivas criam expectativas de
controle, que se transformam, elas mesmas, em medidas de cunho preventivo.
Se nho ras e Se nho res,
O que se bus ca no Esta do De mo crá ti co de Di re i to é a par ti ci pa ção efe ti va dos
ci da dãos no exer cí cio do po der, ao lon go de todo o seu ci clo. De vem, en tão, exis tir
me ca nis mos que lhes per mi tam ve ri fi car onde e como es tão sen do apli ca dos os va lores e bens pú bli cos que tam bém lhes per ten cem.
O pa pel re ser va do aos Tribunais de Con tas, na con se cu ção des sa ta re fa, é de
ine quí vo ca re le vân cia, uma vez que a eles com pe te res guar dar a mo ra li da de da Adminis tra ção Pú bli ca. Te mos, en tão, enor me res pon sa bi li da de, pois que onde fa lha o contro le, a cor rup ção en con tra cam po fér til e pro li fe ram os des man dos e des per dí ci os.
Não obs tan te, as inú me ras ações de sen vol vi das pe los Tri bu na is de Con tas em
todo País, cons ta ta-se que há mu i to a fa zer no sen ti do de as se gu rar a efe ti va e re gu l ar
ges tão dos re cur sos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, em be ne fí cio de n ossa
sociedade, em es pe ci al em prol da que las ca ma das mais ca ren tes do nos so País, mais
pre ju di ca das com o des vio das já es cas sas ver bas que lhes de ve ri am au xi li ar. A tro ca
de ex pe riên ci as em fo ros de dis cus são como esse que ago ra in te gra mos cons ti tui-se
em im por tan te ele men to para a bus ca de so lu ções co muns.
Tão im por tan te quan to a exis tên cia de boas prá ti cas de ges tão, é sua di vul ga ção!
Nes se sen ti do, re no vo as con gra tu la ções ao cor po di ri gen te do Insti tu to Del miro Gou ve ia, por sua opor tu na ini ci a ti va em pro mo ver esse en con tro, que pos si bi li tou a
con gre ga ção de to dos os que aqui se en con tram em tor no de pre o cu pa ções que nos
são comuns.
Meus es pe ci a is agra de ci men tos aos par ti ci pan tes des te en con tro, em es pe ci al
ao Jor na lis ta Sa bi no Hen ri que Elpí dio de Car va lho, Pre si den te do Insti tu to Del mi ro
Gou ve ia para o De sen vol vi men to, de quem re ce bi o hon ro so con vi te para par ti ci par
des te fó rum, pela opor tu ni da de de con ví vio, de tro ca de ex pe riên ci as e de di vul ga ção
de in for ma ções so bre a im por tân cia e com ple xi da de das ações desenvolvidas pelas
Cor tes de Con tas. Meus vo tos são no sen ti do de que este en con tro al can ce os ob je tivos al me ja dos e que os even tos des sa na tu re za se mul ti pli quem, de for ma a que pos samos nos man ter sem pre atu a li za dos acer ca dos ru mos que vem sen do im pres sos à de fe sa do in te res se pú bli co.
À se le ta pla téia, mi nhas sa u da ções fi na is, agra de cen do pela aten ção que me foi
dispensada.
Mu i to Obri ga do.
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A REFORMA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E OS TRIBUNAIS DE
CONTAS1
Mi nis tro Lin coln Ma ga lhães da Ro cha
INTRODUÇÃO
Gos ta ria em pri me i ro lu gar de agra de ce à ASBACE e aos de ma is or ga ni za do res
des te V FÓ RUM JU RÍ DI CO DE INSTI TU I ÇÕES FI NAN CE I RAS o con vi te para
dele par ti ci par.
Estou cer to de que mi nha pre sen ça en tre os ilus tres con vi da dos se deve ao re conhe ci men to do im por tan te pa pel do Tri bu nal de Con tas da União e dos de ma is ór gãos
do Sis te ma Tri bu na is de Con tas, na fis ca li za ção de todo o sis te ma fi nan ce i ro.
A ne ces si da de de um or ga nis mo su pe ri or de con tro le das con tas na ci o na is é
ates ta da pela to ta li da de das na ções de sen vol vi das do pla ne ta.
Seja por in ter mé dio de um ór gão in di vi du a li za do como as Audi to ri as Ge ra is,
também cha madas CONTRALORIAS GENERALES, de alguns países, seja por
meio de um ór gão co le gi a do como os TRI BU NA IS DE CON TAS, a ne ces si da de desse ser vi ço de con tro le se afir ma cada vez mais.

TRIBUNAIS DE CONTAS
Exem plo des sa im pres cin di bi li da de foi a mais ou me nos re cen te cri a ção de uma
Cor te de Con tas na União Eu ro péia.
Como to dos nós sa be mos, a União Eu ro péia teve suas ori gens num acor do do
car vão e do aço e com o BENELUX – a união adu a ne i ra de três pa í ses, a Bél gi ca, Holan da e Lu xem bur go, pro ces sa do nos anos 40.
Com o pas sar do tem po, for mou-se um mer ca do co mum de pa í ses eu ro pe us, a
exem plo do que ocor re hoje com o MERCOSUL na Amé ri ca Me ri di o nal.
Esse Mer ca do Co mum Eu ro peu se transformou na Comunidade Econômica
Eu ro péia, re u nin do vá ri os pa í ses (Tra ta do de Roma, 1957).
E fi nal men te nas ceu a pu jan te União Eu ro péia que hoje re ú ne 15 pa í ses eu ro p e us
dos mais de sen vol vi dos do mun do.
Pois bem, a União Eu ro péia ini ci ou sua ati vi da de de me ga es ta do nos mol des estruturais ide a li za dos por Mon tes qui eu com a sua di vi são de po de res ou fun ções: a
exe cu ti va, a le gis la ti va e a ju di ciá ria. Cri a ram-se en tão, a prin cí pio, quatro ór gã os: o
Con se lho Eu ro peu de Che fes de Esta do e Go ver no, a Co mis são Eu ro péia, o Par la 1

Pa les tra pro fe ri da no V Fó rum Ju rí di co de Insti tu i ções Fi nan ce i ras, re a li za do emBrasília-DF,
nos dias 27 e 28-12-2001.
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mento Eu ro peu e um Tri bu nal de Jus ti ça; isto ocor reu em 1957, com o Tra ta do de
Roma. Entre eles se di vi di ram as fun ções clás si cas do Esta do, re pre sen ta das pela bolsa, pela es pa da e pela ba lan ça.
Duas dé ca das se pas sa ram e os 15 pa í ses com po nen tes da União Eu ro péia, pelo
tra ta do de Ma as tricht, sen ti ram a neces si da de de cri ar mais qiatro ór gãos: um ban co
cen tral eu ro peu; um Co mi tê Re gi o nal; um Co mi tê Eco nô mi co e So ci al; e um Tri bu nal
de Con tas cha ma do a sua “cons ciên cia fi nan ce i ra”.
O nos so pa i nel tem como tema cen tral a ques tão da Re for ma Tri bu tá ria e seis
subitens:
Cada um des ses as sun tos exi gi ria al gu mas ho ras de aten ção para um apro fun damen to em sua pro ble má ti ca.
Como temos apenas 20 minutos para a nossa intervenção optamos por fazer um
mosaico em que mostraremos a participação do T.C.U. no controle da gestão tributária,
com ênfase no primeiro subitem.
Cre io ser mais pro ve i to so para as pes so as que se ins cre ve ram nes te se mi ná rio
ana li sar o real pa pel de sem pe nha do e a de sem pe nhar pelo ór gão de con tro le su pe ri or
da Na ção.
Abster-me-ei de dis cu tir não só a ne ces si da de como a con ve niên cia de uma refor ma tri bu tá ria; te rei essa ne ces si da de como um pos tu la do.
Enquan to a re for ma não vier va mos tra tar “hic et nunc ”, aqui e ago ra, do me lhor
de sem pe nho das leis vi gen tes e por que não di zer de seu aper fe i ço a men to.
Va mos pois le van tar uma he te ro te se se gun do a qual, já que não cabe ao T.C.U.
re for mar o Có di go Tri bu tá rio, seja o T.C.U. um re for ma dor do sis te ma tri bu tá rio por
meio de um con tro le efi ci en te da ges tão tri bu tá ria.
Daí for mu lar mos a pre mis sa da ne ces si da de ur gen te de um aper fe i ço a men to da
ges tão tri bu tá ria.
Então tro ca re mos a re for ma tri bu tá ria que pode de mo rar anos e anos por uma
re a li da de pal pá vel: a re for ma da ges tão tri bu tá ria.

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E A RECEITA PÚBLICA
O cor re to fun ci o na men to da sis te má ti ca da re ce i ta é ex tre ma men te be né fi co, pois
evi ta que par te da re ce i ta pú bli ca seja des vi a da de seu ver da de i ro des ti na tá rio: o Erá rio.
Por isso, uma le gis la ção tri bu tá ria deve ser bas tan te sim pli fi ca da para que as ma lhas da bu ro cra cia e da opa ci da de não pro vo quem re sul ta do per ver so para o con tri bu i nte.
De fen der a li su ra da re ce i ta deve ser, pois, um dos ob je ti vos de qual quer Có di go
Tri bu tá rio que se ve nha a vo tar.
O Tri bu nal tem-se ocu pa do fre qüen tes ve zes, seja por so li ci ta ção da Co mis são
de Fi nan ças e Tri bu ta ção das ca sas do Con gres so, seja por moto pró prio, da ges tão das
re ce i tas tri bu tá ri as, ora na bus ca da simpli fi ca ção do pro ces so de cobrança, ora na
pro cu ra da eco no mi ci da de e da efi ciên cia.
Esse tra ba lho ela bo ra do pelo Tri bu nal, na es sên cia da fun ção con tro le, aper fe içoa e re no va o sis te ma tri bu tá rio.
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Existe uma conscientização de que as normas impositivas criadoras da receita
obedecem a uma tríplice fase: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento aos cofres
do Tesouro.
Assim, no que con cer ne ao lan ça men to a Cor te de Con tas tem-se pre o cu pa do
com os ca sos de pri va ti za ção em que o pa ga men to com tí tu los da dí vi da pú bli ca não
dis pen sa a in ci dên cia do im pos to so bre o ga nho de ca pi tal.
Idên ti ca fis ca li za ção se exer ceu tam bém so bre a Pe tro bras pela prá ti ca do “draw
back ”, an tes de agos to de 1991, de for ma ir re gu lar tra zen do pre ju í zos ao Erá rio.
No que con cer ne à C.P.M.F. a ação con tro la do ra da Cor te de Con tas se mos trou
altamentereformadora.
A Au di to ria na Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, no Ban co do Bra sil, CEF, Ban co
Re gi o nal de Bra sí lia e Bra des co mos trou as fra gi li da des nos pro ce di men tos de contro le, apu ra ção, re ten ção e re co lhi men to dos re cur sos da C.P.M.F.
Comprovou-se que não houve critério único para cálculo e retenção do imposto.
Identificaram-se várias contas, em nível superior a 2.000, com isenção indevida do tributo.
O prazo de recolhimento da receita arrecadada ao tesouro também não era regular.
Hou ve ocor rên ci as gra ves como: falta de conciliação ban cária para acom panhar os pra zos de re pas se dos ban cos para os co fres da União; fal ta de fis ca li za ção sobre as ins ti tu i ções fi nan ce i ras na apu ra ção, re ten ção e re co lhi men to de tri bu tos, notada men te do I. O. F, im pos to so bre ope ra ção fi nan ce i ra; fal ta de con tro le so bre os pa r ce la men tos de dé bi tos etc.
A prin ci pal de ter mi na ção ema na da des te pro ces so foi a de que o BACEN pe ri odi ca men te re a li ze a fis ca li za ção nas con tas con tá be is 4.9.1.50.00-7 – Re ce bi men to de
Tri bu tos Fe de ra is e 4.9.1.35.10-1 – Re ce bi men to de Con tri bu i ções Pre vi den ciá ri as
Fe de ra is nos ban cos par ti cu la res da rede ar re ca da do ra de tri bu tos fe de ra is de modo a
ga ran tir a cor re ta con ta bi li za ção des tas re ce i tas.
Também no que concerne às demais fases da receita, os aperfeiçoamentos que
a ação controladora da Corte de Contas tem produzido se fazem sentir de maneira
superlativa.
Aten te-se para a Au di to ria Ope ra ci o nal no SERPRO, Se cre ta ria da Re ce i ta Fede ral, Ban co Cen tral, Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e Ban co do Bra sil, em que se apon tou
a fra gi li da de no con tro le exer ci do pela Re ce i ta Fe de ral so bre a rede ar re ca da do r a.
Até mes mo va lo res con si de rá ve is de re ce i tas pú bli cas fo ram “es que ci dos” na
con ta bi li da de de um Ban co Estran ge i ro, ar re ca da dor de tribu tos fe de ra is.
Em re la ção à eco no mi ci da de da ges tão fis cal, o Tri bu nal ace nou para a im propri e da de da Por ta ria do MEFP n º 604/92, que pos si bi li ta o aco lhi men to do DARF pela
rede ar re ca da do ra, de va lor tão ín fi mo que tor na a co bran ça mais dis pen di o sa que o
re co lhi men to. Esse tipo de pro ce di men to ad mi nis tra ti vo aten ta con tra o prin cí pio da
eco no mi ci da de que deve per me ar todo o siste ma.
Ou tro ele men to que faz par te da sim pli fi ca ção do sis te ma é o re la ti vo à car ga
tributária.
A pro pó si to des sa ocor rên cia, mu i to se tem es cri to não só na li te ra tu ra fi nan ce ira como na ju ris pru dên cia da Cor te de Con tas.
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No pro ces so TC-23.267/1994-1 que ge rou a de ci são 275/95, o Tri bu nal pro duziu uma ins pe ção para le van ta men to do quan tum da car ga tri bu tá ria bra si le i ra e ve ri ficou que, no exer cí cio de 1984, hou ve uma sig ni fi ca ti va ele va ção des sa car ga que passou da mé dia his tó ri ca de 25,1% do PIB, no pe río do de 1988-1993, para 29,4%.
Ape nas quan to às re ce i tas ad mi nis tra das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, obser va-se que pas sa ram de 9,41% do PIB, em 1985, para 14,50%, em 1999, o que re pre sen tou um au men to de 54% nes te pe río do e de 10,77% só do ano de 1998 para o
ano de 1999.
Os prin ci pa is fa to res fo ram a ele va ção da alí quo ta do I . R ., o jul ga men to pela
cons ti tu ci o na li da de da COFINS pelo S. T.F., au men to da ar re ca da ção do I.C.M.S., e a
en tra da em vi gor do en tão I . P . M . F .
Se aten tar mos para as es ta tís ti cas (vide qua dro da Con su lex) ve re mos que a carga tri bu tá ria está fi xa da en tre 3 (três) pa râ me tros: 1º ) pa í ses de sen vol vi dos: a mé dia
da car ga tri bu tá ria é de 32%; 2 º) pa í ses de ren da mé dia: si tua-se en tre 20 e 30%; e 3º )
pa í ses de ren daper ca pi ta ba i xa: 14%. Os pa í ses da Amé ri ca La ti na te ri am a car ga tribu tá ria de 18%.
A con clu são do T. C. U. é de que a car ga tri bu tá ria no Bra sil é con si de ra da alta
por dois mo ti vos: pri me i ro, por que o nú me ro de con tri bu in tes é re du zi do, pois mu i t os
es ca pam da tri bu ta ção e os tra ba lha do res são os mais sa cri fi ca dos nes ta car ga, es pe cial men te os ser vi do res pú bli cos.
Como exem plo, e ain da re fe rin do-me às re ce i tas ad mi nis tra das pela Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral, o Im pos to de ren da re ti do na fon te, em 1999, acres ci do do im posto de ren da pes soa fí si ca, pago na de cla ra ção de ajus te anu al do mes mo ano, re pre sentou 26,48% do to tal, isto é, mais de um quar to das re ce i tas ad mi nis tra das pela SRF é
pro ve ni en te da tri bu ta ção dos sa lá ri os dos tra ba lha do res do se tor pri va dos e dos s er vido res pú bli cos.
Sa li en tou-se ain da que a ex ces si va car ga tri bu tá ria in duz à so ne ga ção. Se gundo, porque a con tra pres ta ção de ser vi ços ao con tri bu in te nos pa í ses de sen vol vi dos é
ple na men te sa tis fa tó ria não ge ran do dí vi da so ci al como nos pa í ses me nos de sen volvi dos ou em desenvolvimento.
Outro fator que complica a arrecadação dos tributos, prejudicando assim a buscada
simplificação, são os obstáculos que se opõem à ação controladora da Corte de Contas.
Mu i tos ór gãos se mos tram re sis ten tes em fa ci li tar o aces so dos ana lis tas às suas
con tas sob os mais di ver sos ar gu men tos.
Essas di fi cul da des, a prin cí pio, eram de toda or dem.
Até mes mo en tre os mem bros do exe cu ti vo se no ta va essa hos ti li da de ao contro le que pro cu ra va afas tar a com pe tên cia do con tro le ex ter no.
Foi o que ocor reu com o mal fa da do De cre to-Lei nº 1.805, de 1º -10-80, que
re ti rou do TCU a com pe tên cia em ma té ria de Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e
Mu ni cí pi os que, fe liz men te, veio a ser res ta u ra da pela Lei n º 7.675, de 4-10-88.
Assim, o TC-000.651/1996-6, que ge rou a de ci são 367/96, mos trou a im po tência da Cor te de Con tas para con tro lar tão im por tan te se tor das re ce i tas dos mais de
5.000 mu ni cí pi os bra si le i ros.
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Essa mes ma cul tu ra re ve lou-se no seio dos con se lhos das pro fis sões li be ra is em
que a di re ção da que les ór gãos se in sur gia con tra o con tro le e a Su pre ma Cor te do país
mos trou que a Cor te de Con tas tem po de res até mes mo para afas tar os maus di ri gen tes.
Idi os sin cra sia tam bém foi re ve la da no caso do TC-015.365/1994-8, que pro duziu a de ci são 675/95. Tra ta va-se de caso em que se apu ra va a sis te má ti ca da co bran ça
de cus tas ju di ci a is na Jus ti ça Fe de ral.
Hou ve ob je ções e obs tá cu los opos tos por um dos ju í zes ad mi nis tra do res do Fó rum que ne ga va a com pe tên cia do T. C. U. para a prá ti ca do con tro le, ape sar do ex plíci to ar ti go da Lei nº 8.443/92.

NECESSIDADE DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO
Esse é re al men te um tema de má xi ma im por tân cia e diz res pe i to à pró pria existên cia dos tri bu na is de con tas. Re fi ro-me às di fi cul da des e bar re i ras que se an te põem
à ação fis ca li za do ra da Cor te.
O aces so aos as sen ta men tos fis ca is dos ór gãos e pes so as au di ta das é uma ne cessi da de de pri me i ra or dem para que se pos sa pro du zir um tra ba lho efi ci en te e que re almen te es cla re ça em de fi ni ti vo cer tas si tu a ções sub je ti vas.
O fu tu ro Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal não pode de i xar de ex pli ci ta men te le gis lar
so bre esse tema, sob pena de fi ca rem os ór gãos de con tro le de sa pa re lha dos para le var
a ter mo a sua mis são fis ca li za do ra e mo ra li za do ra.

DEVEDORES QUE NUNCA PAGAM
Ou tro as pec to im por tan te que não pode ser re le ga do ao oblí vio é o re fe ren te aos
cré di tos tri bu tá ri os da pre vi dên cia so ci al.
É sa bi do que di ver sas em pre sas e pes so as fí si cas de vem quan ti as vo lu mo sas ao
INSS pro ve ni en tes às ve zes até de ar re ca da ção re co lhi da dos em pre ga dos.
Tal pro ce di men to, por par te dos re ten to res dos tri bu tos, cons ti tui cri me ca pi tu la d o
em lei e pode acar re tar a pri são ime di a ta a títu lo de con fi gu ra ção de de po si tá rio infiel.
O novo Có di go Tri bu tá rio de ve ria tor nar obri ga tó ria a en tre ga a es cri tó ri os de
ad vo ca cia des sa co bran ça.
Como é sa bi do, o Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal (REFIS) vem de mons tran do
fra gi li da de, pois al gu mas das em pre sas que re cor re ram a esse pro gra ma não es tão pa gan do as con tri bu i ções cor ren tes ao INSS. A im pren sa in for ma que cer ca de 58 mil
das 128 mil em pre sas de vem 1,5 bi lhão à Pre vi dên cia So ci al.

CONCLUSÃO
Sin to que meu tem po de ex po si ção che gou ao fim.
Res ta-me en tão con clu ir mi nha in ter ven ção nes te pa i nel.
Re tor no ao si lo gis mo ini ci al e afir mo como pre mis sa ma i or que há ne ces si da de
de uma re for ma tri bu tá ria.
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Mas, que na falta dessa, cumpre levar como heterotese a experiência na corte de
controle para dentro do futuro Código Tributário, a fim de que os mecanismos de
lançamento, arrecadação e recolhimento tenham o máximo de eficiência e de transparência.
Estaremos assim trabalhando em prol de uma gestão tributária com
qualidade, eficiência, economia e satisfação ao contribuinte que passará a ver o
tributo como uma forma de obter serviços estatais satisfatórios, como ocorre em
países de primeiro mundo.
Obrigado pela atenção dispensada.
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A IMPRENSA E O CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1
Mi nis tro-Pre si den te Hum ber to Gu i ma rães Sou to
Au to ri da des pre sen tes, ser vi do res, se nho ras e se nho res,
Inicialmente, registro minha satisfação em participar deste VI Simpósio
Nacional de Auditoria de Obras Públicas. Esse é um tema de grande importância para
a Administração Pública, já que os montantes despendidos com construção de
estradas, portos, de redes de saneamento, de barragens, de obras de infra-estrutura e
de outras edificações representam parcela significativa dos gastos estatais e merecem
ser fiscalizados rigorosamente.
Ape sar dos avan ços que os Tri bu na is de Con tas vêm ob ten do nos úl ti mos anos,
essa fis ca li za ção so men te se tor na rá ple na men te efe ti va na me di da em que as téc ni c as
para sua re a li za ção se jam continuamente apri mo ra das e as ex pe riên ci as ad qui ri das
por cada ór gão de con tro le se jam com par ti lha das com aque les que de sen vol vem ati vida des se me lhan tes.
É por tal ra zão que cum pri men to o Tri bu nal de Con tas de San ta Ca ta ri na, na
pes soa de seu Pre si den te, Con se lhe i ro Sa lo mão Ri bas Jú ni or, pela ini ci a ti va de pro mo ver este even to. Te nho cer te za de que, ao tér mi no das apre sen ta ções e dos de ba tes
que aqui se rão tra va dos, re tor na re mos to dos a nos sos ór gãos um pou co mais ap tos a
con tri bu ir para o aper fe i ço a men to do con tro le das obras pú bli cas.
Apro ve i to para lem brar que o Tri bu nal de Con tas da União tam bém tem fe i to
grande es for ço nes sa área. Te mos pro cu ra do apri mo rar nossos proce di men tos para
fis ca li za ção de obras, quer por ini ci a ti va pró pria, quer para aten der de man das de Comis sões do Con gres so Na ci o nal ou, ain da, para cum prir exi gên ci as fe i tas por su ces sivas Leis de DiretrizesOrçamentárias.
No fi nal do ano de 2000, em de cor rên cia de um tra ba lho de pes qui sa so bre tendên ci as e pers pec ti vas do con tro le ex ter no, re a li za do pelo Tri bu nal, foi cri a da a Secre ta ria de Obras e Pa tri mô nio da União, a quem cou be co or de nar as ini ci a ti vas do
TCU nes se campo.
Em de cor rên cia des sa ma i or sis te ma ti za ção, do desenvolvimento de pro ce dimen tos de au di to ria e de pa drões ade qua dos, da es pe ci a li za ção de par te do cor po técni co e do tre i na men to de gran de nú me ro de Ana lis tas em to das as nos sas Se cre ta ri as
de Con tro le Exter no nos Esta dos, foi pos sí vel au men tar sig ni fi ca ti va men te os re sulta dos do Tribunal.
1

Pa les tra pro fe ri da no VI Se mi ná rio Na ci o nal de Au di to ria de Obras Pú bli cas, re a li za do em Flori a nó po lis/SC, de 18 a 23-11-2001.
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No ano de 2000, somente para aten der o Con gres so Na ci o nal re a li za mos 190
au di to ri as de obras. Nes te ano, con tu do, con se gui mos au di tar apro xi ma da men te 320
obras, cu jos or ça men tos so ma dos cor res pon di am a mais de R$7,5 bi lhões, ape nas no
primeirosemestre, de for ma a sub si di ar a dis cus são, na Co mis são Mis ta de Orça mento do Con gres so Na ci o nal, da pro pos ta or ça men tá ria e da li be ra ção de re cur sos para
obras em que fo ram de tec ta das ir re gu la ri da des gra ves. O re sul ta do des sas au di to ri as
será apre ci a do de fi ni ti va men te pelo Tri bu nal até o final des te mês , gra ças ao em pe nho de nos sos Ana lis tas e à cons ciên cia dos Mi nis tros acer ca da im por tân cia do tema.
Para o pró xi mo exer cí cio, as me tas são am bi ci o sas. Pre ten de mos fa zer au di to rias em um nú me ro ain da ma i or de obras, além de am pli ar e apro fun dar, gra ças ao aperfeiçoamento dos pro ce di men tos de au di to ria, os exa mes re a li za dos em cada uma.
Mas esse não é o tema que me ca bia abor dar nes ta opor tu ni da de. Enve re dei por
ele em ra zão do en tu si as mo que me pro vo ca. Con tu do, vou re tor nar ao ob je to de minha pa les tra, que é a re la ção en tre o con tro le da ad mi nis tra ção pú bli ca e a im pren sa.
Para ini ci ar mi nha abor da gem, per mi tam-me que o faça lou van do-me no Tri bunal de Con tas da União. O Tri bu nal foi cri a do, nos pri mór di os da Re pú bli ca, por inspi ra ção de Rui Bar bo sa. E Rui, nos so pa tro no, foi um ár duo de fen sor da li ber da de de
im pren sa, que con si de ra va a mais ne ces sá ria de to das, pois, por sua na tu re za, re pre sen ta ria to das as ou tras.
Ao pes qui sar sua obra para ob ter sub sí di os para esta mo des ta apre sen ta ção, depa rei com um pen sa men to de Rui que é a sín te se des sa con vic ção. Di zia ele:
“A im pren sa é a vis ta da Na ção. Por ela é que a Na ção acom pa nha o que lhe
pas sa ao per to e ao lon ge, en xer ga o que lhe mal fa zem, de vas sa o que lhe ocul tam e
tra mam, co lhe o que lhe so ne gam, ou rou bam, per ce be onde lhe al ve jam, ou no do am,
mede o que lhe cer ce i am, ou des tro em, vela pelo que lhe in te res sa, e se aca u te la do
que a ame a ça.”
Fica cla ro que, para Rui, a im pren sa é ins tru men to fun da men tal para ga ran tir os
di re i tos da ci da da nia. Não da ci da da nia re pre sen ta da ape nas pe los di re i tos po líti cos, a
ci da da nia de vo tar e ser vo ta do, mas da ci da da nia como um todo, que con sis te em parti ci par da vida da co mu ni da de, em to mar co nhe ci men to e aju dar a de ci dir como se rão
apli ca dos os re cur sos que são re ti ra dos de cada um e en tre gues ao Esta do, para que ele
pro mo va de sen vol vi men to da co le ti vi da de e me lho ria das con di ções de vida de to dos
os ci da dãos.
Sem essa atuação da imprensa, que cobra explicações dos governantes, que
con tes ta a má apli ca ção de re cur sos pú bli cos, que mu i tas ve zes im pe de des vi os de recur sos, que dá pu bli ci da de a de ci sões que atin gem o co ti di a no de cada um e dá a cada
um a opor tu ni da de de co nhe cê-las, não há ci da da nia.
Ve jam como isso está in ti ma men te vin cu la do ao con tro le ex ter no.
Des de seus pri mór di os, o con tro le exis te para co i bir des vi os de con du tas funcionais.
Sua fun ção é vi gi ar, ori en tar e cor ri gir o com por ta men to dos agen tes pú bli cos, aplicar-lhes san ções por ir re gu la ri da des pra ti ca das, co brar-lhes a res ti tu i ção de re cursos
malversados.
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O con tro le ex ter no é, as sim, o ins tru men to prá ti co, efe ti vo, de que dis põe o cidadão-contribuinte, que paga im pos tos e é be ne fi ci a do ou não pela ação es ta tal, para
exer cer seus di re i tos.
É por isso que o con tro le ex ter no é atri bu í do às ca sas le gis la ti vas, onde es tão os
re pre sen tan tes do Povo e da Fe de ra ção.
Fica ní ti da a na tu re za sim bió ti ca do re la ci o na men to en tre os Tri bu na is de Contas e a im pren sa. Ambos são ins tru men tos prá ti cos de ga ran tia da ci da da nia, e sua coo pe ra ção mú tua é be né fi ca para am bos e é es sen ci al para de fen der os in te res ses ma i ores da so ci e da de.
Como se dá esse re la ci o na men to?
Ba si ca men te, de duas for mas.
A pri me i ra é o for ne ci men to, pela im pren sa, de in for ma ções para au xi li ar a fisca li za ção pe los Tri bu na is de Con tas.
A se gun da é a di vul ga ção dos re sul ta dos das ações dos Tri bu na is de Con tas, o
que con tri bui para cons ci en ti zar o ci da dão, fo men tar o con tro le so ci al e am pli ar a re per cus são das de ter mi na ções dos Tribunais.
Exa mi ne mos a pri me i ra for ma de re la ci o na men to.
To dos os que tra ba lham com con tro le da ad mi nis tra ção pú bli ca, em qual quer
lu gar do mun do, sa bem que o agi gan ta men to da ação es ta tal e o re du zi do vo lu me de
recursos de que dispõem os órgãos de controle torna materialmente im possível o
acom pa nha men to de to das as ações es ta ta is.
Ve jam o caso do TCU.
Com ape nas cer ca de 1.000 Ana lis tas e um or ça men to que re pre sen ta qua tro
cen té si mos por cen to – in sis to: qua tro cen té si mos por cen to – do or ça men to da União,
como é pos sí vel fis ca li zar milha res de li ci ta ções re a li za das di a ri a men te pe los órgãos
pú bli cos es pa lha dos por todo o País?
Como é pos sí vel acom pa nhar o dia-a-dia de mi lha res de obras e as se gu rar que estão se de sen vol ven do den tro de pa drões téc ni cos ace i tá ve is e sem des vi os de re cur sos?
Como fis ca li zar pos tos di plo má ti cos es pa lha dos pelo todo o pla ne ta, que gerem, às ve zes, mi lhões de dó la res?
Como acom pa nhar os pro gra mas pú bli cos e ve ri fi car se suas ações es tão sen do
efi ci en tes e be ne fi ci an do efe ti va men te a po pu la ção a que se des ti nam?
Como ten tar apu rar as ra zões da cri se de ener gia e ten tar ofe re cer su ges tões para
mi no rá-la, o que tam bém se in clui en tre as atri bu i ções do TCU? E como ava li ar o ma ne jo dos ma nan ci a is hí dri cos do País, para ten tar pre ve nir a es cas sez de água po tá vel
que ame a ça se aba ter so bre nós?
Como fa zer isso tudo?
Eu lhes res pon do: não há como. Não há como fis ca li zar ou au di tar to dos, ab solu ta men te to dos es ses atos.
Não pen sem que essa im pos si bi li da de ma te ri al de cor re de uma atá vi ca in compe tên cia na ci o nal ou do des le i xo ou des pre pa ro dos ór gãos de con tro le. Ela ocor re em
to dos os lu ga res do mun do, seja ele eco no mi ca men te de sen vol vi do ou não.
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O que fa zem es ses ór gãos de todo o mun do?
Assim como nós, eles se es tru tu ram para ex tra ir o má xi mo de efi ciên cia e de
efe ti vi da de da apli ca ção dos re cur sos de que dis põem. Apli cam téc ni cas es ta tís ti cas ,
aprimoram pro ce di men tos de con tro le, atu am se le ti va men te, fo cam sua atu a ção naqui lo que é ma te ri al men te mais relevante.
É ób vio que tra ba lhar se le ti va men te com a parcela mais re le van te dos mi lha res de
atos de ges tão, ter mi na por cri ar a pos si bi li da de de al gu ma co i sa es ca par do con trole.
É nes se pon to que avul ta a con tri bu i ção da im pren sa para o con tro le. Ela, gra ças
às in for ma ções que re ce be de toda a so ci e da de, à ma i or dis po ni bi li da de de re cur s os,
ao es for ço de jor na lis tas sé ri os e com pro me ti dos com o País, tor na-se um fa rol, que
lan ça luz so bre as pec tos obs cu ros da ges tão pú bli ca que as li mi ta ções ma te ri a is dos
ór gãos de con tro le não per mi ti ram ava li ar ade qua da men te.
No nos so caso, to das as ve zes em que isso ocor re, a re a ção do Tri bu nal de Contas da União é ime di a ta. Re cur sos hu ma nos são des lo ca dos para apu rar fa tos, res ponsá ve is são in ves ti ga dos, in for ma ções são le van ta das, au di to ri as são fe i tas, atos são
jul ga dos e, com pro va da a ir re gu la ri da de, provi dên ci as cor re ti vas são de ter mi na das e
san ções são apli ca das aos in fra to res.
Mas, como já dis se, esse é ape nas um as pec to do re la ci o na men to en tre os Tri buna is e a im pren sa. Há um se gun do, que é a di vul ga ção dos re sul ta dos das ações de
controle.
Tan to nos ca sos em que as fis ca li za ções são re a li za das por pro vo ca ção da im pren sa, quan to nos ca sos em que as fis ca li za ções de cor rem da atu a ção ro ti ne i ra dos
Tri bu na is, há sem pre um re sul ta do das ações de con tro le.
Em li nhas ge ra is, no TCU esse re sul ta do pode ser en qua dra do em uma de duas
gran des ca te go ri as: san ções ou de ter mi na ções.
As san ções con sis tem na apli ca ção de pe na li da des aos res pon sá ve is por ir re gula ri da des. Tais pe na li da des po dem ser a apli ca ção de mul ta, a con de na ção ao re co lhimen to de dé bi tos apu ra dos, o afas ta men to pro vi só rio do car go, a pro i bi ção de de signa ção para fun ções co mis si o na das, a de cla ra ção de ini do ne i da de para con tra tar com a
Admi nis tra ção. E in clu em a ine le gi bi li da de, de cla ra da pela Jus ti ça Ele i to ral quan do o
res pon sá vel tem con tas jul ga das ir re gu la res.
As de ter mi na ções con sis tem em co man dos do Tri bu nal de Con tas, de ca rá ter cogen te, des ti na dos a mo di fi car uma con du ta in cor re ta de um agen te pú bli co ou a aper f e iço ar os re sul ta dos de uma cer ta ação. É o caso, por exem plo, de ori en ta ções des ti na dasa
me lho rar os pro ce di men tos li ci ta tó ri os de um ór gão ou en ti da de, ou da or dem para cor ri gir o pre ço mí ni mo de um ser vi ço pú bli co cuja con ces são vai ser li ci ta da, ou para su spen der uma co bran ça in de vi da ou um re a jus te in de vi do de pre ços pú bli cos.
Tais de li be ra ções, em tese, têm de ser cum pri das. Ocor re, en tre tan to, que, al gumas ve zes, não o são.
Nes ses ca sos, o pa pel da im pren sa é fun da men tal. Ao dar di vul ga ção às de cisões do Tri bu nal, a im pren sa am plia sua re per cus são, es ti mu la toda a so ci e da de a cobrar seu cum pri men to pe los res pon sá ve is, tor na mais efe ti va a ação do con tro le e be ne fi cia toda a so ci e da de.
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É pre ci so no tar que essa di vul ga ção tem ou tro as pec to in te res san te.
Os re la tó ri os de au di to ria, as ins tru ções, os jul ga men tos, são mu i to téc ni cos para
se rem ade qua da men te com pre en di dos pelo ci da dão co mum, que, des sa for ma, pode ser
pri va do de uma cor re ta per cep ção do con te ú do e das im pli ca ções das de ci sões.
A no tí cia di vul ga da pelo jor nal não tem essa li mi ta ção. Pela pró pria cla re za e
con ci são da lin gua gem jor na lís ti ca, o ci da dão ga nha ma i o res con di ções de acom panhar as ações de con tro le e sa ber como é apli ca do seu di nhe i ro.
Além dis so, tal como os de ma is ór gãos pú bli cos, os Tri bu na is tam bém têm de
pres tar con tas de suas ações à so ci e da de. E que ins tru men to pode ser mais útil para
isso do que a im pren sa, por in ter mé dio da qual po de mos mos trar a toda a co le ti vi da de
qua is os nos sos re sul ta dos, o que fa ze mos em seu be ne fí cio?
Essas são as ra zões pe las qua is nos pre o cu pa mos com a pu bli ci da de ade qua da
não só das de li be ra ções do Tri bu nal, mas de to das as in for ma ções re la ti vas ao con trole da ad mi nis tra ção pú bli ca. E não se tra ta ape nas de pu bli ci da de, que é uma ati tu de
ati va, de le var a in for ma ção ao ci da dão, mas tam bém de trans pa rên cia, que é uma atitu de pas si va, de per mi tir ao ci da dão am plo aces so às in for ma ções que ele de se je buscar. Mas, por moti vos éticos e le ga is, im põe-se a to dos nós cu i da dos es pe ci a is com a
divulgação das in for ma ções. Te mos cons ciên cia de que, ao apu rar mos pos sí ve is ir regu la ri da des, li da mos com a hon ra e com a ima gem das pes so as, que de vem ser pre serva das até que a res pon sa bi li da de es te ja ir re fu ta vel men te com pro va da.
Sa be mos, tam bém, que li da mos com in for ma ções de gran de sig ni fi ca do eco nômi co, que po dem ter im pac to so bre o fun ci o na men to de mer ca dos e so bre de ci sões de
in ves ti men to e que não po dem ser di vul ga das ex tem po ra ne a men te.
Sa be mos que nos sas ações, por mais isen tas e téc ni cas que se jam, sem pre têm
re per cus sões po lí ti cas, e po dem ser mal do sa men te apro ve i ta das para be ne fi ci ar grupos políticosinteressados em ape nas ata car ou tros.
Por tais mo ti vos, pre o cu pa mo-nos em tra ba lhar de for ma dis cre ta, me ti cu lo sa,
sem di vul gar re sul ta dos até que eles se jam apre ci a dos pe los Co le gi a dos do Tri bu nal,
até que todo o pro ces so le gal es te ja con clu í do e os fa tos definitivamenteapurados.
Pro cu ra mos, via mí dia, a re per cus são do que é pro du zi do com efi ciên cia no órgão, mas sem a an si e da de ve ri fi ca da na im pren sa. Bus ca mos essa con vi vên cia ne cessá ria com o cha ma do “Qu ar to Po der”, sem, con tu do, fo men tar a prá ti ca jor na lís ti ca d e
jul gar por meio de pe rió di cos.
Gos ta ria ain da de cha mar a aten ção para al gu mas das ini ci a ti vas do Tri bu nal de
Con tas da União para tor nar mais trans pa ren te sua atu a ção e para dar ma i or pu bli ci dade a seus re sul ta dos.
A primeira foi o lançamento, no ano de 2000, de um periódico semanal, o
“Infor ma ti vo TCU”, com a qual pas sa mos, de for ma re su mi da e em lin gua gem aces sível, a dar di vul ga ção a toda a co mu ni da de e, prin ci pal men te, aos mem bros do Con gres so Na ci o nal, so bre os tra ba lhos de sen vol vi dos pelo Tri bu nal.
Ou tra ini ci a ti va é a uti li za ção da Inter net. Por in ter mé dio da nos sa pá gi na na
rede, o ci da dão pode acom pa nhar o an da men to de qual quer pro ces so de seu in te res se
den tro do Tri bu nal e, even tu al men te, co nhe cer a ín te gra da de ci são pro fe ri da.
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Tam bém está dis po ní vel na rede toda a ju ris pru dên cia do Tri bu nal, com a versão in te gral dos Vo tos pro fe ri dos por oca sião dos jul ga men tos e o con te ú do com ple to
das de li be ra ções. Essa ju ris pru dên cia é atu a li za da qua se di a ri a men te, é de fácil con sul ta e per mi te ori en tar a atu a ção de ges to res pú bli cos, for ne cer in for ma ções rá pi das à
im pren sa e aten der a in te res sa dos em ad mi nis tra ção pú bli ca.
Na pá gi na do TCU na Inter net está igual men te a homepage de con tas pú bli cas,
onde es tão sen do lan ça das in for ma ções re fe ren tes a tri bu tos e ar re ca da ções da União,
de Esta dos e de Mu ni cí pi os, num to tal de mais de 9. 500 ór gãos e en ti da des. Esse novo
ca nal per mi ti rá o con tro le dos gas tos pú bli cos por qual quer ci da dão que de se je sa ber
como es tão as fi nan ças de sua co mu ni da de, que de se je acom pa nhar a exe cu ção de
uma obra ou de um pro gra ma, que que i ra co nhe cer as com pras fe i tas ou o an da men to
de um con tra to.
No que se re fe re à fis ca li za ção de obras, tema des te sim pó sio, vale res sal tar que
es tão dis po ní ve is na pá gi na do TCU na Inter net in for ma ções re fe ren tes às obras financiadas com re cur sos pú bli cos fede ra is in se ri das na Lei Orça men tá ria Anu al de
2001 pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, em vir tu de de in dí ci os de ir re gu la ri da des de tec ta dos em au di torias
re a li za das no exer cí cio de 2000 pelo Tri bu nal de Con tas. Na pá gi na, são for ne ci das
in for ma ções so bre da dos ge ra is da obra, con tra tos e con vê ni os, si tu a ção do pro ces s o e
fotografias do es ta do da edi fi ca ção.
Por fim, di a ri a men te co lo ca mos em nos sa pá gi na, à dis po si ção dos jor na lis tas
in te res sa dos, ou seja da im pren sa, no tas ex pli ca ti vas, em lin gua gem sim ples e aces sível, para sub si di ar a ela bo ra ção de ma té ri as para ve í cu los de mí dia.
Ain da no cam po da di vul ga ção, pre ten de mos, em fu tu ro pró xi mo, co me çar a
fa zer sín te ses dos prin ci pa is tra ba lhos do TCU, em es pe ci al no cam po da ava li a ção de
programas e po lí ti cas pú bli cas, que têm im pac to di re to no co ti di a no do ci da dão, e a
pu bli car tais sín te ses, para que a so ci e da de te nha fa ci li da de para co nhe cer os re sul tados da ação es ta tal e para que o Con gres so Na ci o nal, caso de se je, te nha sub sí di os para
de li be rar so bre alo ca ção de re cur sos para tais pro gra mas.
Essas são, em sín te se as ob ser va ções que ti nha a fa zer e as in for ma ções que tinha para tra zer.
Gos ta ria de en cer rar esta ex po si ção com a lem bran ça de que a im pren sa e os
Tri bu na is de Con tas são ins tru men tos de cons tru ção da ci da da nia. Sua co la bo ra ção
mú tua é be né fi ca para am bos e para a co le ti vi da de como um todo, e o cum pri men to de
suas atri bu i ções, por am bas as ins ti tu i ções, de for ma sé ria, ob je ti va e responsável,
pode con tri bu ir para a me lho ria da Admi nis tra ção Pú bli ca e para a cons tru ção de uma
so ci e da de me nos de si gual e mais justa.
Mu i to obri ga do.
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DISCURSO DE SAUDAÇÃO AO MINISTRO-SUBSTITUTO AUGUSTO
SHERMAN CAVALCANTI1
Mi nis tro Ben ja min Zymler
Excelentíssimos,
Convidado pelo emi nen te Pre si den te des ta Cor te, Mi nis tro Hum ber to Souto,
para dar as boas-vin das ao ami go Au gus to Sher man Ca val can ti, que toma pos se hoje
no car go de Au di tor des ta Cor te, pas san do a exer cer as hon ro sas fun ções de Mi nistro-Subs ti tu to, fui to ma do pe los sen ti men tos de jú bi lo e alí vio.
Jú bi lo, por que é dia de fes ta para o Dr. Sher man, sua fa mí lia, seus ami gos, en tre
os qua is te nho a fe li ci da de de me in clu ir. É o dia da co ro a ção de um es for ço ex tra or diná rio, des pen di do ao lon go do con cur so pú bli co para pro vi men to do car go de Au di tor
do TCU, que con su miu dois lon gos anos de es tu do e de mo nás ti ca abs ti nên cia.
Alí vio, por que, a par tir de hoje, pos so des can sar tran qüi lo, em paz com mi nha
cons ciên cia. Sa bem os ami gos que tra vei com o Dr. Sher man acir ra da dis pu ta pelo
úni co car go de Au di tor pro me ti do no já lon gín quo edi tal do con cur so para Au di tor do
TCU, pu bli ca do em mar ço de 1996.
Estudamos jun tos para fa zer fren te ao de sa fio. Tro ca mos no tas de aula, li vros e
ar ti gos. Na que la épo ca, já fru ti fi ca va a ami za de, que para mim é tão cara, nas ci da em
1992, quan do, no cur so de tre i na men to para os no vos ana lis tas de fi nan ças e con tro le
ex ter no, pude co nhe cer al guém com ta ma nhos atri bu tos mo ra is e pes so a is.
Se pu de mos ul tra pas sar a fase objetiva da pro va de Di re i to Admi nis tra ti vo e
Cons ti tu ci o nal, em con jun to com ou tros três con cor ren tes, cer to é que fui re pro va do
na pro va sub je ti va. Res ta ram ape nas dois can di da tos – um de les o Dr. Sher man. Pois
foi exa ta men te ele quem, no dia se guin te ao re sul ta do, pra ti ca men te me obri gou a re di gir re cur so en de re ça do à ban ca exa mi na do ra. E, pas mem se nho res, aca bei ul tra pas san do-o por pe que nís si ma mar gem na con ta gem de pon tos fi nal.
Essa con fis são ex pli ca o alí vio que sin to hoje. Estou em paz com mi nha consciên cia. Qu a se qua tro anos de po is, con quis tan do o Dr. Sher man o lu gar que lhe cabe,
pos so dor mir sos se ga do.
Sr. Pre si den te, esse fato re ve la tam bém a per so na li da de ím par do em pos san do,
que, no alto de sua sim pli ci da de, é ca paz das mais no bres ati tu des. To das ins pi ra das
num au tên ti co sen ti men to éti co e re li gi o so, dos que bus cam vi ver de acor do com suas
mais pro fun das con vic ções.
Po ti guar, nas ci do na ca pi tal do Esta do do Rio Gran de do Nor te, veio ain da jovem para Bra sí lia, onde cons tru iu sua vida. Seu ca rá ter foi de li ne a do ao lon go das di1
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fi cul da des e das be nes ses da vida. A per da de seu pai, pou co tem po de po is de for ma do
em Enge nha ria Elé tri ca na UnB, exi giu que a ma tu ri da de vi es se cedo. O jo vem Sherman foi cha ma do a ocu par pa pel cen tral no cír cu lo fa mi li ar que en glo ba va sua mãe,
Srª Gi zel da Lu ce na Ca val can ti, e suas duas ir mãs – She i la e Rosa, to das pre sen tes a
esta ce ri mô nia e me re ce do ras de efu si va sa u da ção. Mas o des ti no tam bém lhe sor riu,
ao per mi tir o en con tro com sua alma gê mea – Ma ria Apa re ci da Pe re i ra Ca val can ti, a
Cida, es po sa de di ca da e fon te con tí nua de ins pi ra ção em to dos os pas sos da vida. Mas
não fi cou por aí. Da união re sul ta ram três lin das fi lhas, Dé bo ra, Isa be la e a ras pa do t acho, a jo vem Gi u lia.
Ocu pa a fa mí lia na vida do novo Mi nis tro-Subs ti tu to pa pel cen tral. Fi lho exemplar, ir mão de vo ta do, é tam bém pai de di ca dís si mo, ca paz de pas sar lon gas no i tes estu dan do com as fi lhas, au xi li an do-as nos em ba tes da vida es co lar. De igual for ma, o
in ten so tra ba lho na Pa ró quia Sa gra do Co ra ção de Je sus e Nos sa Se nho ra das Mer cês
demonstra capa ci da de de doação e des pren di men to para com seus se me lhan tes. Se
não bas tas se, cul ti va como pou cos a ami za de sin ce ra e de sin te res sa da.
No cam po in te lec tu al, o no vel Mi nis tro-Subs ti tu to apre sen ta curriculum in vejá vel. For ma do em Enge nha ria Elé tri ca e em Di re i to na UnB, está em vias de sa grar-se Mes tre em Di re i to e Esta do pela mes ma Uni ver si da de. Tem con tri bu í do com
inú me ros ar ti gos para a Re vis ta do TCU e dado au las de Di re i to Admi nis tra ti vo e Comer ci al na Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia e na pró pria Uni ver si da de de Bra sí lia, o
que de mons tra ex tra or di ná rio pen dor para a vida aca dê mi ca.
Pro fis si o nal men te, ocu pou pos tos re le van tes em em pre sas de con sul to ria e enge nha ria e no pró prio Tri bu nal de Con tas da União, onde vi nha exer cen do as atri bu ições de Che fe de Ga bi ne te do Pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU,
Dr. Lucas Ro cha Fur ta do.
O de sa fio está pos to, caro Sher man. Não pen se que ha ve rá mu i to tem po para
fes tas e co me mo ra ções. Ra pi da men te per ce be rá que as fun ções de Mi nis tro-Subs ti tuto são ex tre ma men te ab sor ven tes e com ple xas. Em bre ve, sua co nhe ci da de di ca ção e
com pe tên cia se rão cha ma das a pro du zir Pro pos tas de De ci são e Votos so bre os mais
va ri a dos te mas li ga dos à Admi nis tra ção Pú bli ca. Qu es tões in trin ca das e re le van tes
de ve rão me re cer so lu ções que homenageiem o di re i to e o in te res se pú bli co.
Aqui en tre nós, pos so con fi den ci ar-lhe, será ob je to de nos tál gi ca lem bran ça a
épo ca em que atu ar em pro ces sos cin gia-se às ati vi da des de as ses so ra men to. Ter que
de ci dir é, mu i tas ve zes, ta re fa pe no sa e des gas tan te, que con su mi rá ho ras di fí ceis de
can sa ti va re fle xão. Tal vez os cos tu me i ros al mo ços de sex ta-fe i ra, com os ami gos que
in gres sa ram no TCU em 1992, pos sam ser vir de vál vu la de es ca pe para as ten sões naturalmente acu mu la das ao lon go da se ma na.
Mas todo o es for ço a ser fe i to, te nho cer te za, terá re com pen sa va li o sa. O sen timen to de ter con tri bu í do para que esta Cor te se de sin cum ba das ex tra or di ná ri as compe tên ci as re ser va das a ela pela Car ta Mag na de 1988, cu jos re sul ta dos são tão an si a dos pela so ci e da de bra si le i ra.
Seja bem-vin do, ami go Sher man! O lu gar é seu, de fato e de di re i to.
Mu i to obri ga do.
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DISCURSO DO PROCURADOR-GERAL LUCAS ROCHA FURTADO NA
POSSE DO SR. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI NO CARGO DE
MINISTRO-SUBSTITUTO DO TCU1
Se nhor Pre si den te,
Se nho res Mi nis tros,
Nas di ver sas oca siões em que te nho tido a oportunidade de me pro nun ci ar peran te esta egré gia Cor te, te nho sem pre en fo ca do al gum im por tan te as pec to re la ci o n ado à sua atu a ção. Já abor dei a com pe tên cia des te Tri bu nal para acom pa nhar os pro cessos de priva ti za ção. Exa mi nei a necessidade de ser fortalecido o controle pré vio,
como úni ca for ma efe ti va de se com ba ter a cor rup ção. Em ou tras opor tu ni da des, pude
ana li sar im por tan tes ques tões na ci o na is, como a edu ca ção e o im por tan te pa pel que o
TCU de sem pe nha para a sa tis fa ção do in te res se pú bli co em nos so País.
Hoje, con tu do, res trin gir-me-ei a sa u dar um ami go. Com pa nhe i ro de tra ba lho
no dia-a-dia do Mi nis té rio Pú bli co. Ami go de to das as ho ras. Ami go cuja pru dên cia,
sensibilidade, sa be do ria, ca pa ci da de de an te vi são re co men dam sem pre a bus ca por
acon se lha men to.
Per co, Se nhor Pre si den te, gran de com pa nhe i ro das la bu tas diá ri as de ga bi ne te.
Enge nhe i ro por for ma ção e ba cha rel em Di re i to por op ção, ga nha o Tri bu nal de Contas da União um Au di tor da mais alta es ta tu ra.
Se nhor Pre si den te, Se nho res Mi nis tros, te nham a con vic ção que esta Cor te de
Contas, na data de hoje, tor nou-se mais rica, mais com pe ten te. O Dou tor Au gus to
Sher man pos sui o per fil dos gran des ho mens, da que les que de i xam sua mar ca em tudo
o que fa zem.
Arrogância e aço da men to são pa la vras que ab so lu ta men te não com bi nam com o
novo Mi nis tro-Subs ti tu to. O pon to mar can te de sua atu a ção são a pon de ra ção, o equi líbrio, a se re ni da de e a pru dên cia que, ali a dos a um só li do em ba sa men to ju rí di co e t éc nico, – que pou cas ve zes tive a opor tu ni da de de co nhe cer em mi nha vida pro fis si o nal e
acadêmica –, fa rão com que sua opi nião seja sem pre bus ca da por este Ple ná rio. No
en fren ta men to das gran des ques tões na ci o na is, que são apre sen ta das com cada vez
mais fre qüên cia a este Tri bu nal, a pa la vra do Mi nis tro Sher man terá peso e pos so, Se nhor Pre si den te, ou sar afir mar que a opi nião de S. Exª será so li ci ta da por seus pa res e
será de ci si va nos gran des em ba tes de idéi as que as so mam a esta Cor te.
O per fil do Mi nis tro Sher man é per fe i to para a ele va da fun ção em que hoje é inves ti do. É sé rio, com pro me ti do com o in te res se pú bli co e com pe ten te. Sua pre sen ça
nes te Tri bu nal irá mu i to bem com pro var o gê nio de Rui Bar bo sa, ide a li za dor do sis tema de Tri bu na is de Con tas.
A con cep ção de um ór gão téc ni co de au xí lio ao Po der Le gis la ti vo al gu mas ve zes
ca u sa per ple xi da de. Como con ce ber que uma Cor te que au xi lia o Con gres so Na ci o nal,
1
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ti tu lar do con tro le exter no, pos sa ter uma atu a ção téc ni ca? Esse ór gão de con tro le,
cuja fun ção vai mu i to além do jul ga men to de con tas sob a ex clu si va óti ca da le ga li dade, exi ge e con ta com a pre sen ça de um qua dro de ser vi do res que nos dias de hoje não
en fren ta com pa ra ção na ad mi nis tra ção pú bli ca na ci o nal, com um Mi nis té rio Pú bli co
in de pen den te em sua atu a ção fun ci o nal, e com um cor po de Mi nis tros que além de
pro fun da sen si bi li da de so ci al, pro ce de a jul ga men tos téc ni cos. A res pos ta que devemos dar à po pu la ção pres su põe que to dos os que atu a mos jun to a esta Cor te te nha mos
a ple na cons ciên cia de que so men te com tra ba lho duro, com ina ba lá vel com pro mis so
so ci al e sen ti men to de jus ti ça po de re mos jus ti fi car as ele va das atri bu i ções de po sitas
nes te Tri bu nal de Con tas da União.
Nes se pon to, Se nhor Pre si den te, a co la bo ra ção que o Mi nis tro Au gus to Sherman pres ta rá a este Tri bu nal jus ti fi ca rá e for ta le ce rá a ne ces si da de de que haja téc nicos compe ten tes e compro mis sa dos com o bem do País no cor po de Mi nis tros des te
Tri bu nal. Tese, aliás, já jus ti fi ca da pela pre sen ça do Mi nis tro Wal ton Alen car Ro drigues, ori gi ná rio do Mi nis té rio Pú bli co, e do Mi nis tro Ben ja min Zymler, es co lhi do
den tre os Au di to res.
A sa u da de to ma rá con ta de nos so ga bi ne te. É di fí cil e vã a ten ta ti va de dis far çar
a tris te za que a au sên cia de i xa rá. Con tu do, se ria ego ís mo meu e de meus com pa nhe iros fa lar mos de tris te za nes te mo men to de jus ti ça em que o que ri do ami go al can ça a
mais que me re ci da vi tó ria. A boa con vi vên cia diá ria, os con se lhos sem pre acer ta dos,
a ami za de ines ti má vel é que pro vo cam esse sen ti men to dú bio. A ra zão man da que fique mos fe li zes pela jus ta vi tó ria. O co ra ção, po rém, pre ga-nos peça. Con so la-nos o
bem que o Mi nis tro Sher man pres ta rá ao País em seu novo car go, que com pen sa rá,
ain da que em par te, a fal ta que fará.
Sa ú do os fa mi li a res do em pos sa do, sua mãe Dona Gi sel da, suas ir mãs She i la e
Rosa e, em es pe ci al, sua que ri da Cida e suas três fi lhas Dé bo ra, Isa be la e Gi u lia, cujo
cres ci men to acom pa nha mos pelo pro te tor de tela do com pu ta dor do pai-co ru ja. A primo gê ni ta, Dé bo ra, este ano lhe deu de pre sen te a fe li ci da de de vê-la apro va da no vesti bu lar para So ci o lo gia, na UnB. Va len do-nos, ain da, de uma ci ta ção do po e ta da Costa e Sil va fe i ta pelo Mi nis tro e Imor tal Mar cos Vi la ça em dis cur so à Aca de mia Bra sile i ra de Le tras, não po de ría mos de i xar de ho me na ge ar igual men te o pai do em pos sado, José Au gus to Ca val can ti, hoje, “Sa u da de! Asa de dor do Pen sa men to...”.
Pa ra be ni za mos e abra ça mos emo ci o na dos o Mi nis tro Sher man.
Que Deus o aben çoe!
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DISCURSO DE POSSE1
Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Ca val can ti
Se nhor Pre si den te,
Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Se nho res Mi nis tros,
É com mu i ta hon ra que hoje as su mo as fun ções de Au di tor des ta Casa cen te nária. Estou cons ci en te das res pon sa bi li da des que me es pe ram e as as su mi rei com co ragem, tem pe ran ça e hu mil da de.
Não foi sem luta que ago ra al can ço o pri vi lé gio de ser vir ao meu País em tão rele van tes fun ções. Não falo ape nas da luta de um con cur so lon go e di fí cil, mas de toda
uma vida de es tu dos, sa cri fí ci os e tra ba lho.
Não há como dis far çar a ale gria e o or gu lho de es tar aqui, ago ra. Sin to, sim, ale gria e or gu lho, mas paro aí. Não há va i da de em meu co ra ção, pois não pode ha ver va ida de em ser vir. E a mi nha fun ção é ser vir: ser vir a este Tri bu nal e à so ci e da de bra sileira.
Há dez anos, afas tan do-me do exer cí cio da en ge nha ria, che ga va eu a este Tri bunal para ocu par o car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no. Tra zia co mi go já
al gu ma ex pe riên cia pes so al e pro fis si o nal. Mas con fes so que na que le mo men to não
com pre en dia bem o sig ni fi ca do e o va lor do Tri bu nal de Con tas da União na vida po líti ca e ad mi nis tra ti va do nos so País.
Aos poucos, entretanto, fui percebendo que o Tribunal de Contas da União
pres ta um in dis pen sá vel e re le van te ser vi ço ao Bra sil, ser vi ço esse que ain da é pou c o
co nhe ci do e re co nhe ci do pela nos sa so ci e da de.
Os Po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo da União, por meio dos pro ce di men tos e
das leis or ça men tá ri as, de ci dem em que apli car o di nhe i ro pú bli co, en quan to esta Cor te de Con tas ve ri fi ca se tal apli ca ção se re a li za com efi ciên cia, com eco no mi ci da de e
com ob ser vân cia às leis e à Cons ti tu i ção.
Não é uma mis são fá cil. Para que se te nha uma idéia, no ano de 2000, com pu seram a cli en te la des te Tri bu nal 8.166 uni da des, en tre ór gãos e en ti da des da Admi nistra ção Pú bli ca, e Esta dos e Mu ni cí pi os que re ce be ram trans fe rên ci as de re cur sos fede ra is. No mes mo ano, fo ram apre ci a dos e jul ga dos 11.940 pro ces sos, embo ra para
tal o Tri bu nal con te ape nas com nove Mi nis tros, três Au di to res e dois mil ser vi do res,
en tre os qua is ape nas mil são Ana lis tas de di ca dos à ati vi da de fim.
Conquanto não seja fá cil, o exer cí cio des sa mis são nos or gu lha.
Para ci tar ape nas um exem plo, esta Cor te re cen te men te, ao fis ca li zar os pro cedi men tos da pri va ti za ção do Ba nes pa, en con trou er ros na ava li a ção do seu pa tri mô1
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nio, ele van do o seu pre ço mí ni mo em apro xi ma da men te 1,2 bi lhão de re a is. Essa
quan tia po ten ci al men te acres ci da ao pa tri mô nio da União é equi va len te a qua se seis
ve zes o va lor des vi a do da obra do TRT/SP ou, ain da, cor res pon de ao cus to de fun ci ona men to des te Tri bu nal por mais de três anos.
Num País como o Bra sil, em que é ele va do o grau de cor rup ção e de po bre za,
em que a edu ca ção, a ali men ta ção, a mo ra dia e a sa ú de de qua li da de ain da são um privi lé gio de pou cos, em que as ne ces si da des são mu i tas e os re cur sos pú bli cos são poucos, é da ma i or im por tân cia que es ses re cur sos se jam apli ca dos com efi ciên cia e econo mi ci da de, sem des per dí cio ou des vi os. E nes se obje ti vo se con cen tra toda a atu a ção
do Tri bu nal de Con tas.
Mas não é ape nas na eco no mia de re cur sos pú bli cos que se vis lum bra a pro e minên cia des ta Casa. A exis tên cia do Tri bu nal de Con tas está an co ra da em prin cí pi os
po lí ti cos e ju rí di cos da mais alta es ta tu ra.
Não é sem ra zão que a Cor te de Con tas é um Órgão de ori gem cons ti tu ci o nal e
in te gra, por tan to, a cú pu la do Esta do bra si le i ro. O sim ples fato de es tar pre vis ta e de
ter suas com pe tên ci as fi xa das pela Lei Ma i or do País já de ve ria de no tar a sua re le vân cia, para os mais aten tos.
É na pró pria idéia de Re pú bli ca que se afir ma o Tri bu nal de Con tas. Ouso afir mar
que não ha ve ria efe ti va men te Re pú bli ca sem a exis tên cia de um Tri bu nal de Con tas.
A idéia de Re pú bli ca, nos mol des hoje co nhe ci dos, está fir me men te fun da da nos
ide a is de li ber da de e igual da de do ho mem e de li mi ta ção do po der dos go ver nan tes.
Como um dos prin ci pa is ins tru men tos da li mi ta ção de po der, o re gi me re pu blica no ado tou a cé le bre di vi são dos po de res do Esta do ide a li za da por Mon tes qui eu, em
que cada po der, em bo ra em con vi vên cia har mô ni ca, con tro la os de ma is. Nes sa li nha,
o Tri bu nal de Con tas é um bra ço au tô no mo do Po der Le gis la ti vo que o au xi lia no contro le e fis ca li za ção da Admi nis tra ção Pú bli ca. Sob essa óti ca, o Tri bu nal de Con tas
não de i xa de ser um ins tru men to re pu bli ca no de li mi ta ção de po der.
Outro tra ço fun da men tal do regime republicano in ti ma men te re la ci o na do ao
Tri bu nal de Con tas é a se pa ra ção hoje exis ten te en tre o pa tri mô nio pú bli co e o pa tri mô nio dos go ver nan tes. Aliás, des sa dis tin ção do pa tri mô nio pú bli co, ocor ri da a partir dos sé cu los XVII e XVIII com o fim das mo nar qui as ab so lu tis tas, de cor re o próprio nome do re gi me: res pu bli ca.
Du ran te o re gi me ab so lu tis ta não exis tia o pa tri mô nio pú bli co. Os fru tos dos
im pos tos in te gra vam o pa tri mô nio do so be ra no, que o usa va uni ca men te de acor do
com a sua von ta de, sim ples men te por que se con si de ra va o dono des se pa tri mô nio.
A idéia de se pa ra ção do pa tri mô nio pú bli co, em que se fun da a Re pú bli ca, signi fi ca que o di nhe i ro que o Esta do ar re ca da da so ci e da de so bre tu do por meio da tributa ção não per ten ce aos go ver nan tes nem aos ad mi nis tra do res pú bli cos. Estes são apenas geren tes des se di nhe i ro e, por isso, têm de usá-lo de acor do com as leis do País,
além de se su je i ta rem ao de ver de pres tar con tas do seu uso.
Não é de ma is lem brar que esse de ver de pres tar con tas foi ele va do a prin cí pio
dos mais pro e mi nen tes na or dem ju rí di ca bra si le i ra, en con tran do-se en tre os cha ma270
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dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is sen sí ve is. A sua inob ser vân cia por par te dos go vernantes en se ja hoje uma das mais gra ves san ções po lí ti cas, qual seja, a in ter ven ção fe de ral.
Se o de ver de pres tar con tas im pos to aos ges to res pú bli cos se in se re en tre os
mais re le van tes prin cí pi os cons ti tu ci o na is e re pu bli ca nos, não pode ser me nor a mis são des ta E. Casa, que cu i da do jul ga men to des sas con tas.
O jul ga men to des sas con tas, an tes de ser in te res se ex clu si vo do ges tor pú bli co
ou go ver nan te, con cer ne a toda a so ci e da de, uma vez que ela é a ver da de i ra pro pri e t ária dos re cur sos a que as con tas se re fe rem. Por essa ra zão, é cons ti tu ci o nal men te asse gu ra do à so ci e da de o di re i to de co nhe cer como fo ram efe ti va men te apli ca dos os
seus re cur sos. Além dis so, é tam bém di re i to da so ci e da de ver o seu pa tri mô nio res taura do, nas hi pó te ses de ocor rên cia de des vi os, des fal ques e má apli ca ção de seus re cursos, e, ain da, de ver pu ni dos os res pon sá ve is que ado ta rem tais con du tas. E com pe te
ao Tri bu nal de Con tas da União con cre ti zar es ses di re i tos, no cum pri men to de sua
mis são ins ti tu ci o nal.
A gran de za des sa mis são se re ve la ain da ma i or num País como o Bra sil, de mu itas ca rên ci as e ne ces si da des.
Trou xe à tona es sas re fle xões tam bém para res sal tar, nes ta opor tu ni da de, a impor tân cia de o Bra sil es tar do ta do de uma en ti da de de Con tro le Exter no, nos mol des
do Tri bu nal de Con tas da União. No meu pen sar, é es sen ci al que seja um Tri bu nal e
seja de Con tas.
É im pres cin dí vel que seja um Tri bu nal, para que pos sa fa zer va ler ju ri di ca mente suas de ci sões me di an te de ter mi na ções e san ções, e fun da men tal que seja de Con tas
para man ter vi vos e efe ti vos os prin cí pi os re pu bli ca nos da pres ta ção de con tas e da sepa ra ção do pa tri mô nio pú bli co. No Bra sil, o con tro le so ci al e a trans pa rên cia e pu b li ci da de nos gas tos pú bli cos são ain da mu i to in ci pi en tes, pre cá ri os e su je i tos a ma ni pula ções por par te de maus ges to res, de ma ne i ra que não se pode ain da pres cin dir da
pres ta ção de con tas.
É pre ci so no tar que nada há de re tró gra do no mo de lo de en ti da de de Con tro le
Exter no ado ta do no Bra sil, pois ele de cor re do re gi me re pu bli ca no e a idéia de Re públi ca não é pas sa do nem ul tra pas sa da, mas an tes está cada vez mais viva e pre sen te na
cons ciên cia do povo bra si le i ro.
É pre ci so tam bém no tar que ou tros mo de los, como o das au di to ri as ge ra is, supos ta men te mais mo der nos, ado ta dos em pa í ses mais de sen vol vi dos, po dem, na verda de, se apli ca dos em con tex tos po lí ti cos e so ci a is dis tin tos de sua ori gem, sig ni f icar
um grande e pre ju di ci al re tro ces so, em ter mos de con tro le de fi nan ças e pa tri mô nio
pú bli cos, uma vez que es sas au di to ri as não são do ta das dos mes mos po de res con fe ridos aos Tri bu na is de Con tas.
Não está em dis cus são a gran de im por tân cia das au di to ri as de obras, das au di tori as de pro gra mas e pro je tos go ver na men ta is, do acom pa nha men to das pri va ti za ções
e das con ces sões de ser vi ços pú bli cos, da fis ca li za ção das agên ci as re gu la do ras de
ser vi ços pú bli cos e ou tras, que este Tri bu nal vem re a li zan do com mu i to êxi to. To dos
es ses ins tru men tos de con tro le ex ter no são e de vem ser usa dos com in ten si da de e freqüên cia, até mes mo, com pri o ri da de pelo Tri bu nal. No en tan to, por tudo que aqui já se
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dis se, isso não sig ni fi ca que as con tas de vam ser es que ci das ou con si de ra das ul tra pas sa das ou ir re le van tes. Afi nal, é por meio das con tas que este Tri bu nal concre ti za a
idéia de Re pú bli ca, é por meio das con tas que se re com põe o erá rio pre ju di ca do e que
se san ci o na com mais ri gor os maus ges to res.
Sá bia, por tan to, foi a de ci são des te Co le gi a do que, con du zi do pela in te li gên cia
e vi são po lí ti ca do emi nen te Mi nis tro-Pre si den te Hum ber to Gu i ma rães Sou to, ado tou
re cen te men te um novo mo de lo de or ga ni za ção in ter na e de atu a ção para este Tri bunal, no qual man te ve o equi lí brio ne ces sá rio en tre as au di to ri as e as con tas.
Bem, se nho ras e se nho res, é che ga da a hora de agra de cer e con clu ir.
Sou um ho mem sim ples e de ori gem hu mil de. Essa ori gem trou xe-me ra í zes
profundas, que jun ta men te com mi nha fé, aju dam a man ter-me ere to en quan to sigo
meu ca mi nho, mes mo du ran te al gu mas tem pes ta des e ven ta ni as.
Con tu do, tam bém re ce bi e guar dei co mi go al gu mas ri que zas. Não se tra tam de
bens ma te ri a is, mas da que lou tra es pé cie de bens que ali men tam o es pí ri to. Falo das
boas pes so as que tive e te nho ao meu lado, pela gra ça de Deus.
Olho no au di tó rio e vejo que es tão pre sen tes al guns gran des ami gos, que não
me falta ri am nes te mo men to de ale gria.
Nes te Ple ná rio, tam bém, to mam as sen to ou tros bons ami gos.
Mi nis tro Ben ja min. Caro ami go. Não sa be ria como re tri bu ir pa la vras tão
ge ne ro sas. Obri ga do pela ami za de, res pe i to e con si de ra ção com que Vos sa Excelên cia sem pre me dis tin guiu. Nes ses dez anos em que con vi ve mos nes ta Casa, tenho tido a opor tu ni da de de me be ne fi ci ar da luz in ten sa de sua in te li gên cia e, não
fos sem os in cen ti vos e os bons con se lhos que re ce bi de Vos sa Exce lên cia, cer tamen te hoje não es ta ria aqui.
Du ran te o con cur so de Au di tor tra va mos um em ba te duro, jun ta men te com o
dou tor Mar cos Bem que rer Cos ta, que de ve rá, em bre ve, vir a in te grar essa E. Cor te.
Esse em ba te, em vez de nos afas tar, ser viu, pa ra do xal men te, para es tre i tar os la ços de
nos sa ami za de. E, re fle tin do me lhor ago ra, pen so que não po de ria ter sido de modo dife ren te, uma vez que foi um com ba te tra va do com ex tre ma le al da de, ho nes ti da de e soli da ri e da de re cí pro cas.
É uma hon ra para mim e au men ta a mi nha res pon sa bi li da de ocu par ago ra o cargo de Au di tor que Vos sa Exce lên cia tan to ilus trou nes ses úl ti mos anos.
Quero agra de cer tam bém as elo gi o sas pa la vras do ilus tre Pro cu ra dor-Ge ral, Dr.
Lu cas Ro cha Fur ta do, meu amigo, meu pro fes sor. Além das pa la vras, devo agra de cer a
opor tu ni da de e a acolhida, respeitosa e profícua, que Vossa Exce lên cia me concedeu
como che fe de seu ga bi ne te nos úl ti mos seis anos. A sim pli ci da de e a ob je ti vi da de de Vossa Exce lên cia são en si na men tos de vida que re gis trei fir me men te em mi nha me mó ria.
Não po de ria de i xar de agra de cer ao emi nen te Mi nis tro Wal ton Alen car Ro drigues, ju ris ta de es col, que es te ve sem pre a es ti mu lar e en co ra jar o meu cres ci men tona
Ciên cia Ju rí di ca e o meu de sen vol vi men to pro fis si o nal nes ta Cor te.
Se nho ras, se nho res, ao men ci o nar as ri que zas que re ce bi, lem brei-me das pa lavras de Je sus no cé le bre e ilu mi na do Ser mão da Mon ta nha, nas qua is o ma i or dos
Mes tres nos en si na:
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“Não ajun te is para vós te sou ros na ter ra, onde a fer ru gem e as tra ças
cor ro em, onde os la drões fu ram e rou bam. Ajun tai para vós te sou ros no céu,
onde não os con so mem as tra ças nem a fer ru gem, e os la drões nem fu ram
nem rou bam. Por que onde está o teu te sou ro, lá tam bém está o teu co ra ção.”
(Mt 6, 19-21)
Refletindo so bre o meu te sou ro, vejo que uma par te dele já está no céu. Assim
eu cre io. Meu ama do pai, ho mem hu mil de e reto, de bom co ra ção, sem pre pre sen te na
mi nha vida con ti nua a ser meu guia e seus en si na men tos e con du ta mo ral são ain da
fon te se gu ra de ori en ta ção para to dos os mo men tos.
A ou tra par te do meu te sou ro, no en tan to, está pre sen te aqui, nes te lo cal. Mi nha
mãe, mi nha es po sa, mi nhas fi lhas, mi nhas ir mãs, mi nha fa mí lia...
A vo cês de di co essa con quis ta. Sem vo cês ela pou co sig ni fi ca ria.
Vo cês são o meu te sou ro. Sa bem por quê? Sabe Gi zel da? Sabe Cida? E você
De bo rah? Isa be la? E você Gi u lia, sabe? É sim ples, to das as ve zes que olho para mim
vejo que o meu co ra ção está com vo cês, ou me lhor, vejo que o meu co ra ção é com vocês. Amo vo cês, para sem pre.
Por fim, que ro agra de cer a Deus-Pai, Deus-Fi lho e Deus-Espí ri to San to e também a mi nha ama da Ma ria San tís si ma, que me con du zi ram até aqui. Rogo-lhes que
per ma ne çam co mi go e me con ce dam for ta le za, hu mil da de, sa be do ria e dis cer ni men to
a fim de que eu pos sa dig ni fi car as fun ções que ora as su mo.
Mu i to obri ga do a to dos, pela pre sen ça e pela pa ciên cia.
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DISCURSO DO PRESIDENTE NA POSSE DO MINISTRO-SUBSTITUTO
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI1
Mi nis tro Hum ber to Sou to
É com gran de sa tis fa ção que a Pre si dên cia des ta Casa re gis tra hoje a pos se do
Dou tor Au gus to Sher man no car go de Au di tor des te Tri bu nal. São sem pre bem-vindos a esta Cor te aque les que já pro va ram seu va lor e sua se ri e da de no cum pri men to de
seu dever, prin ci pal men te quan do se tra ta de “pra ta da casa”.
O Tri bu nal de Con tas da União é um ór gão pri vi le gi a do no que diz res pe i to ao
seu quadro de servidores. Bem sa bem os se nho res, e digo isso sem pre, que o cor po
téc ni co do TCU é dos mais qua li fi ca dos e de di ca dos des te País. Tan to é ver da de que
os três pri me i ros co lo ca dos no úl ti mo con cur so na ci o nal para Au di tor foram, nessa
or dem, Ben ja min Zymler, Augus to Sher man e Mar cos Bem que rer, to dos ser vi do res
des te Tri bu nal.
A tra je tó ria de Au gus to Sher man é mu i to se me lhan te à do Mi nis tro re cém-empos sa do Ben ja min Zymler. Mi li tân cia na en ge nha ria elé tri ca, apro va ção no con cur so
pú bli co para Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no, gra du a ção e pós-gra du a ção em
Di re i to e, por úl ti mo, apro va ção no con cur so para Au di tor.
Os tí tu los que Vos sa Exce lên cia os ten ta e o êxi to al can ça do no con cur so o ha bili tam para o de sem pe nho das no vas e com ple xas funções.
A se re ni da de e com pe tên cia com que se saiu em suas atri bu i ções como ana lis ta
e como Che fe de Ga bi ne te do Pro cu ra dor-Ge ral com ple tam suas re fe rên ci as e as se guram de sem pe nho bri lhan te e pro mis sor nes ta Cor te.
O Tri bu nal de Con tas da União, pe las ele va das atri bu i ções que a Constituição
lhe confere, ocu pa lu gar de in dis cu tí vel destaque na Admi nis tra ção Fe de ral. A par
dis so, nós, que hoje o in te gra mos, her da mos dos que nos an te ce de ram uma honrosa
tra di ção, que nos cabe pre ser var e en gran de cer; tra di ção cal ca da na in de pen dên cia, n a
in te gri da de mo ral, na de di ca ção ao tra ba lho e no cum pri men to do de ver.
O de sa fio co lo ca do à fren te de Vos sa Exce lên cia não é dos mais fá ce is. Pelo
con trá rio. As co bran ças se rão mu i tas. As res pon sa bi li da des tam bém.
Suas cre den ci a is, Se nhor Au di tor Ausgus to Sher man, ga ran tem seu su ces so.
Seja mu i to bem vin do em sua nova mis são.

1
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DISCURSO DE SAUDAÇÃO AO MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS
BEMQUERER COSTA1
Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União,
Exce len tís si mos Se nho res Mi nis tros e Mi nis tros-Subs ti tu tos,
De ma is au to ri da des pre sen tes e re pre sen ta das,
Servidores do Tri bu nal de Con tas da União que com sua pre sen ça pres ti gi am
esta ce ri mô nia,
Se nho ras e Se nho res,
Ho me na ge ou-me o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União com a hon ro sa in cum bên cia de sa u dar, em nome des te Co le gi a do, o mais novo
Au di tor des ta Casa, Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta. Sua Exce lên cia, ao con fe rir-me tão
dig ni fi can te ta re fa, sabe que como ho mem de ori gem hu mil de e tem pe ra men to ex trover ti do que sou, sin to gran de re go zi jo em re ve ren ci ar àque les que lo gram des ta ca das
po si ções às cus tas de mé ri tos pró pri os e in dis cu tí ve is.
Não in te gro o cor po des te Tri bu nal há mu i to tem po. Mas o pou co tem po em que
aqui es tou já se re ve lou mais do que su fi ci en te para fa zer-me per ce ber o gran de ta lento e ca rá ter des se a quem hoje ma ni fes ta mos nos so res pe i to e ad mi ra ção.
De fato, para uns pou cos pri vi le gi a dos – aque las pes so as que re al men te fa zem a
di fe ren ça , o tem po pa re ce um ali a do que a eles se cur va e elas te ce. A es ses se le tos –
em que se in clui o Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta –, bas tam bre ves lap sos para que nos
fa çam per ce ber de seu gran de po der in te lec tu al e in ten sa ca pa ci da de de tra ba lho. E assim o fez o Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta.
Nas ci do em Di a man ti na, Mi nas Ge ra is, cedo ain da gra du ou-se no cur so de enge nha ria elé tri ca pela Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, pro fis são que veio a
exer cer nos anos ime di a ta men te sub se qüen tes à sua for ma tu ra. Em 1986, lar gou a car re i ra que ini ci al men te ha via abra ça do e, por ca pri cho do des ti no, in gres sou, como
Admi nis tra dor Pos tal, na Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, mes ma en ti d ade em que ha vi am tra ba lha do seus pais, Efi gê nio e Flo ris be la, nos ofí ci os de te le gra fis ta e pos ta lis ta. Na que la em pre sa, não de mo rou a des pon tar, sen do logo gal ga do às
su ces si vas fun ções gra ti fi ca das de Inspe tor da Inspe to ria Ge ral, Inspe tor do De par tamen to de Au di to ria e Inspe ção, Asses sor do Che fe do De par ta men to de Au di to ria e
Inspe ção e Che fe da Di vi são de Con tro le de Apu ra ção de Re cla ma ções do De par ta men to de Au di to ria e Inspe ção.
1
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No ano de 1992, uma vez mais al te rou os ru mos de sua vida pro fis si o nal, in gres san do nes te Tri bu nal, no car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no, após
apro va ção em um dos con cur sos pú bli cos mais con cor ri dos des te País. Lo ta do ini ci almen te na en tão 9ª SECEX, tam bém no âm bi to des ta Cor te ra pi da men te se des ta cou
por sua enor me in te li gên cia. Assim, quan do de cor ri dos ape nas três anos de sua pos se,
já ocu pa va a fun ção de Asses sor do Pro cu ra dor-Ge ral jun to ao TCU, nela per ma ne cen do por cer ca de dois anos. Na se qüên cia, foi no me a do Che fe de Ga bi ne te do Subpro cu ra dor-Ge ral jun to ao TCU, Dr. Ja tir Ba tis ta da Cu nha, pes soa com a qual tra vou
in ten sa re la ção de res pe i to e ami za de.
Pa ra le la men te, ci en te dos no vos ca mi nhos que de se ja va tri lhar, o Dr. Mar cos
Bem que rer Cos ta in ves tiu, uma vez mais, em sua for ma ção aca dê mi ca, des ta fe i ta ingres san do no Cur so de Di re i to, que veio a abra çar como sua ver da de i ra vo ca ção. Nesse cam po, não sa tis fe i to ape nas com os co nhe ci men tos ad qui ri dos ao lon go da gra dua ção, pós-gra du ou-se em Di re i to Pro ces su al Ci vil no ano de 1997 e ob te ve o mes tra do
em Direito Pú bli co no ano de 2001.
Ain da nes sa se a ra, de mons tran do sua in ten sa de di ca ção às ciên ci as ju rí di cas,
o Dr. Bem que rer con sa gra, des de 1998, par te de seu tem po ao ma gis té rio, le ci o nando as dis ci pli nas Te o ria Ge ral do Di re i to Pri va do e Intro du ção ao Estu do do Di re i t o
II, na Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to Fe de ral – AEUDF. Par ti ci pa, ainda, ati va men te como ins tru tor nos cur sos de For ma ção e de Ca pa ci ta ção Pro fis si onal pro mo vi dos pelo Insti tu to Ser ze del lo Cor rêa, des te Tri bu nal, mi nis tran do as disci pli nas Le gis la ção Bá si ca e Nor mas Pro ces su a is no TCU e Na tu re za Jurí di ca dos
Órgãos Pú bli cos.
O pe río do vi ven ci a do na pres ta ção de ser vi ços ao Mi nis té rio Pú bli co jun to a
esta Cor te pro pi ci ou a opor tu ni da de ide al para que se ali as sem a vi va ci da de e a ca p aci da de de as si mi la ção, atri bu tos na tu ra is do Dr. Mar cos Bem que rer, à ex pe riên cia na
for mu la ção de pa re ce res con clu si vos e na re vi são dos tra ba lhos re a li za dos pe las Uni da des Téc ni cas. Mais que isso, con fe riu ao ho me na ge a do uma apro xi ma ção ma i or em
re la ção às de li be ra ções des ta Casa; uma cer ta es pé cie de cum pli ci da de em re la ção ao
teor das de li be ra ções pro fe ri das, uma vez ele pas sa va, em inú me ras si tu a ções, a contri bu ir de for ma mais efe ti va para sua forma ta ção fi nal.
A con ju ga ção da ex pe riên cia e dos co nhe ci men tos ju rí di cos ad qui ri dos fez do
Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta o can di da to ide al para a as su mir a fun ção de Se cre tá rio
da Se cre ta ria de Re cur sos des te Tri bu nal, o que veio a ocor rer em ja ne i ro des te ano,
quan do foi no me a do pelo atu al Pre si den te, Mi nis tro Hum ber to Sou to. Ape sar do curto tem po em que exer ceu a ge rên cia da que la Uni da de, no ta bi li zou-se pelo ex ce len te
tra ba lho de sem pe nha do, em que con se guiu ali ar a qua li da de dos pa re ce res emi ti dos à
des ta ca da re du ção nos es to ques de pro ces sos, meta per se gui da por este Tri bu nal.
Se nho ras e Se nho res,
Afor tu na dos são os ór gãos que con tam, em seus cor pos téc ni cos, com pro fis si ona is do qui la te do Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta.
276

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

Mais ven tu ro sas, ain da, são aque las ins ti tu i ções que po dem as sis tir à as cen são
de tais ser vi do res, pe los lon gos ca mi nhos do ser vi ço pú bli co fe de ral, sem que te nham
que per dê-los em de fi ni ti vo.
Apro va do em ári do con cur so re a li za do ao lon go dos anos de 1996 e 1997 para o
car go de Au di tor des te Tri bu nal, o Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta ob te ve o mé ri to que é
re ser va do aos que per se ve ram.
Para jú bi lo des ta Cor te, per de, ela, um ex ce len te Ana lis ta de Fi nan ças de Contro le Exter no, mas não fica órfã de seu sa ber. Ga nha o Tri bu nal, em con tra par ti da, um
Au di tor de in dis cu tí vel co nhe ci men to téc ni co e in te lec tu al.
Mais que isso, in gres sa no cor po de li be ra ti vo des ta Casa um ho mem dos mais
ele va dos con ce i tos éti cos e mo ra is; de per so na li da de fir me, mas je i to se re no; de convic ções so li da men te an co ra das, mas fle xí vel no aco lhi men to de su ges tões; do ta do do
ím pe to na tu ral da ju ven tu de, mas com a sa be do ria que já lhe cu nhou a ex pe riên cia inten sa men te ad qui ri da.
Se le ta au diên cia,
Veja-se quão in te res san tes são os de síg ni os do des ti no: três jo vens ide a lis tas
gra du am-se em en ge nha ria elé tri ca. Pos te ri or men te, al te ram por com ple to sua área de
atu a ção e in gres sam nes te Tri bu nal, a par tir de um mes mo con cur so. Tor nam-se amigos. Pas sam – to dos os três –, no âm bi to des te Tri bu nal, a de sem pe nhar suas atri bu ições jun to ao Mi nis té rio Pú bli co. Inqui e tam-se e de ci dem es tu dar di re i to. Tor nam-se
mes tres e pro fes so res uni ver si tá ri os. Pas sa do o tem po, ins cre vem-se, no va men te, em
um mes mo con cur so, des ta fe i ta para Au di tor des ta Casa. São apro va dos e clas si fi cados nos três pri me i ros lu ga res, den tre os apro xi ma da men te 6.000 can di da tos.
É essa a his tó ria re cen te dos três úl ti mos Au di to res que in gres sa ram nes te Tribu nal, um dos qua is já no me a do Mi nis tro. À vis ta de sua for ma ção, po de mos di zer –
em um ino cen te tro ca di lho – que se ca rac te ri za uma nova cor ren te que vem ener gi zar,
com seu ta len to, esta Casa, ali an do o ra ci o cí nio lógico e mate má ti co exer ci ta do no
cur so de en ge nha ria elé tri ca com a pon de ra ção e a sub je ti vi da de que en vol ve a me lhor
in ter pre ta ção das nor mas, ad qui ri da ao lon go de seu cur so de di re i to e ain da cul ti v ada
em suas fun ções de ma gis té rio.
Ago ra falo di re ta men te ao ho me na ge a do!
Dr. Marcos Bem que rer Cos ta,
Não vai lon ge o dia em que eu mes mo re cém-in gres sa va nes ta Casa e era sa u dado pe las ge ne ro sas pa la vras de meu con ter râ neo, Mi nis tro Val mir Cam pe lo. Ape sar
de não o ima gi nar à épo ca, vejo, hoje, que não pos su ía, en tão, a exa ta no ção da di mensão e da re le vân cia da mis são que me aguar da va.
A ta re fa de sem pe nha da por este Tri bu nal de Con tas da União não so men te é de
ex tre ma re le vân cia, no con tex to da ma nu ten ção de nos so Esta do De mo crá ti co de Dire i to, mas tam bém de ár dua con se cu ção. A fis ca li za ção de tão gran de uni ver so de órgãos e en ti da des ju ris di ci o na dos en fren ta as amar ras das li mi ta ções de re cur sos –huma nos e ma te ri a is – im pos tas a esta Cor te, o que ex põe o Tri bu nal, de for ma di u tur na,
aos hu mo res dos ve í cu los de co mu ni ca ção e da opi nião pú bli ca.
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Jul gar, ade ma is, é ta re fa por de ma is com ple xa. A fri al da de dos ele men tos constan tes dos au tos con tra põem-se, por di ver sas ve zes, às con vic ções pes so a is dos jul gado res. A apli ca ção da le tra fria da lei mos tra-se, em inú me ras si tu a ções, con trá ria a
gran des in te res ses – al guns dos qua is afe tos às gran des po lí ti cas na ci o na is –, ge rando
im pre vi sí ve is re sul ta dos de or dem ma cro e co nô mi ca e so ci al.
Ser Au di tor do Tri bu nal de Con tas da União – ain da que na qua li da de de subs titu to – não é, como pode pa re cer, um mar de ro sas. Mas Sua Exce lên cia já pos sui enorme co nhe ci men to acer ca de ques tões que não me eram fa mi li a res, o que lhe con fe re
gran de van ta gem na as si mi la ção de suas no vas ro ti nas: sabe dos en tra ves opos tos à
fis ca li za ção, com a pro pri e da de de quem os en fren tou na exe cu ção de seus tra ba lhos
pre gres sos; sabe, tam bém, do enor me grau de es pe ci a li za ção do cor po téc ni co des ta
Casa – do qual foi egres so – e de sua ca pa ci da de para su pe ra ção de de sa fi os.
Dr. Marcos Bem que rer,
Sua Exce lên cia pas sa a ocu par, a par tir de ago ra, o lu gar que per ten cia ao Dr.
José Antô nio Bar re to de Ma ce do, ho mem de ines ti má vel vo ca ção pú bli ca e de di ca ção. Nin guém me lhor que o Se nhor para hon rá-lo e man ter viva a cha ma da de vo ção
que aque le, por tan tos anos, em pres tou a esta Cor te.
Te mos a con vic ção de que o cor po de Au di to res do Tri bu nal se en gran de ce com
seu ingres so.
Mãos à obra e que Deus lhe aben çoe nes sa nova jor na da.

278

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

DISCURSO DO PROCURADOR-GERAL LUCAS ROCHA FURTADO NA
POSSE DO SR. MARCOS BEMQUERER COSTA NO CARGO DE
MINISTRO-SUBSTITUTO DO TCU1
Se nhor Pre si den te,
Se nho res Mi nis tros,
Du ran te a dé ca da de 90, pu de mos ob ser var uma pro fun da al te ra ção na con cepção do Esta do bra si le i ro e da Admi nis tra ção Pú bli ca. Fo mos for ça dos a aban do nar a
tradicional administração bu ro crá ti ca, cuja ên fa se é a le ga li da de, e ti ve mos de nos
pre o cu par com a efi ciên cia, com a eco no mi ci da de da atu a ção es ta tal.
Uma das pre mis sas des se novo Esta do é a de que o se tor pri va do é efi ci en te,
e o pú bli co, por de fi ni ção, ine fi ci en te. So lu ção? Pri va ti zar, ter ce i ri zar, de i x ar para
o se tor pú bli co so men te aque las ati vi da des cujo de sem pe nho não pos sa ser exer cido pelo se tor pri va do.
Atividades essen ci a is a qual quer so ci e da de evo lu í da, como a te le fo nia, a pro dução, trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, a ma nu ten ção e con ser va ção de es tra das, ape nas para ci tar al guns exem plos, en con tram-se hoje nas mãos de empresas
pri va das, que as ex plo ram ten do em vis ta o fim de qual quer em pre sa pri va da, qual
seja, a ob ten ção de lu cro.
Di an te des sa nova re a li da de, são cri a das “agên ci as” re gu la do ras e fis ca li za doras. Nada mais são es sas agên ci as do que au tar qui as em re gi me es pe ci al. Sua es pe ci ali da de? São do ta das de um grau de au to no mia ma i or ou mais ele va do do que o normal men te atri bu í do às de ma is au tar qui as. Não de vem es sas en ti da des, a fim de que
não se jam uti li za das para fins de po lí ti ca par ti dá ria, efe ti va men te es ta rem sub metidas
a uma hierarquia nos mol des tra di ci o na is. Daí a ne ces si da de dos di ri gen tes des sas
agên ci as te rem man da to fixo, além de seus no mes es ta rem sub me ti dos à pré via aprova ção do Se na do Fe de ral.
A au to no mia ou in de pen dên cia hi e rár qui ca e po lí ti ca des sas agên ci as re gu la doras, fis ca li za do ras ou exe cu ti vas não lhes ex clui do âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli c a.
Sua au to no mia hi e rár qui ca e po lí ti ca deve ser exer ci da em re la ção ao Po der Pú bli co
cen tral, em re la ção à Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta. Essa in de pen dên cia hi e rár qui c a
não as exi me, to da via, do de ver de se guir fi el men te to das as re gras e prin cí pi os da ad mi nis tra ção pú bli ca, in clu si ve os da le ga li da de e da efi ciên cia.
Deve ha ver fis ca li za ção em re la ção à atu a ção de re fe ri das agên ci as. Em nenhum Esta do De mo crá ti co de Di re i to pode ha ver en ti da de ou ór gão pú bli co fora ou
além do al can ce de al gum sis te ma de fre i os e con tra pe sos. De fen der o con trá rio signi fi ca aten tar con tra o pró prio Esta do de Di re i to, sig ni fi ca aten tar con tra a pró pria
de mo cra cia e o prin cí pio re pu bli ca no da pres ta ção de con tas a que todo agen te públi co se sub me te.
1
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A fis ca li za ção deve ser fe i ta em re la ção à pró pria atu a ção-fim de re fe ri das en tida des. Os con tra tos de con ces são e de per mis são de ser vi ços pú bli cos cele bra dos e
man ti dos pelo po der con ce den te de vem ter sua exe cu ção fis ca li za da por ór gão que
exer ça con tro le ex ter no de le ga li da de e de efi ciên cia, sem que isso sig ni fi que, to da via, que bra de sua au to no mia fun ci o nal, po lí ti ca ou hi e rár qui ca.
Nes se ponto, Min. Mar cos Bem que rer, di ri jo-me a V. Exa para re a fir mar que o
Tri bu nal de Con tas da União é o úni co ór gão do ta do de com pe tên cia cons ti tu ci o nal e
ca pa ci da de téc ni ca ne ces sá ri as ao de sem pe nho des se im por tan te mis ter.
A sa be do ria do cons ti tu in te de 1988 con fe riu ao Con gres so Na ci o nal a ti tu la rida de do con tro le ex ter no da Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve quan to à le ga li da de e
eco no mi ci da de de sua atu a ção. O mes mo cons ti tu in te, bom co nhe ce dor que é da forma de atu a ção po lí ti ca das Ca sas e Co mis sões que in te gram o Con gres so Na ci o nal, e
ci en te da im pos si bi li da de des se con tro le ex ter no ser exer ci do de modo per ma nen te e
con tí nuo pelo pró prio Con gres so, ou tor gou ao Tri bu nal de Con tas da União, ór gão de
au xí lio do Po der Le gis la ti vo, o de ver de pro ce der a esse con tro le ex ter no de le gi ti mida de e eco no mi ci da de, a ser exer ci do de modo con tí nuo em face de toda a Admi nistra ção Pú bli ca fe de ral, di re ta e in di re ta.
A fis ca li za ção a ser exer ci da pelo TCU não pode al can çar o mé ri to da atu a ção
de qual quer en ti da de ou ór gão ju ris di ci o na do. As au di to ri as ope ra ci o na is, ex pr es samen te ci ta das pela Cons ti tu i ção Fe de ral, a se rem re a li za das por este Tri bu nal, po d em
e de vem exa mi nar a le ga li da de e eco no mi ci da de de qual quer en ti da de da Admi nis tração Pú bli ca, o que, no caso de re fe ri das agên ci as, cor res pon de à fis ca li za ção da boa e
re gu lar exe cu ção dos con tra tos de con ces são de ser vi ço pú bli co. O bem ju rí di co a ser
tu te la do é a boa qua li da de dos ser vi ços pú bli cos, ser vi ços es sen ci a is à vida, ser v iços
que afe tam a toda a po pu la ção bra si le i ra.
Encon tra mo-nos atu al men te, Mi nis tro Bem que rer, em uma fase de tran sição, e so men te o Tri bu nal de Con tas da União, V. Exª bem o sabe, pos sui com pe tên cia e res pe i ta bi li da de para de fi nir os no vos pa râ me tros que irão pa u tar a con du ta dos ad mi nis tra do res pú bli cos. So men te o TCU pos sui ins tru men tos cons ti tu ci ona is e cor po téc ni co com pe ten te para evi tar abu sos ou equí vo cos por par te das
agên ci as que re gu lam e fis ca li zam os ser vi ços públi cos de le ga dos e das próprias
concessionárias de ser vi ços pú bli cos.
Ministro Marcos Bemquerer, sa údo o seu ingresso no quadro de Mi nistros-Subs ti tu tos do TCU, ci en te de que so men te a ca pa ci da de téc ni ca, ali a da a uma
pro fun da sen si bi li da de so ci al, po de rão jus ti fi car as im por tan tes atri bu i ções qu e são
co me ti das a esta Cor te de Con tas.
Parabenizo V. Exª, em nome do Mi nis té rio Pú bli co, pela jus ta e me re ci da vi tó ria
hoje al can ça da. Fru to de tra ba lho ár duo e che io de sa cri fí ci os para V. Exa e fa mi li a res.
Que Deus o aben çoe e guie na im por tan te ta re fa que irá de sem pe nhar.
Pa ra béns Mi nis tro.
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DISCURSO DE POSSE1
Mi nis tro-Subs ti tu to Mar cos Bem que rer Cos ta
Dirijo-me ini cialmente ao Ministro Ubiratan Agui ar, to ca do em mu i to pe las
gen tis e ge ne ro sas pa la vras de sa u da ção. Eu as con ser va rei co mi go, Mi nis tro, como
va lor de es tí mu lo, cer to de que o seu bem-vin do é ex pres são pre ci o sa da alma.
Da mes ma for ma, de se jo ex pri mir mi nha gra ti dão ao Pro cu ra dor-Ge ral do Minis té rio Pú bli co jun to ao TCU, Lu cas Ro cha Fur ta do, pe las elo gi o sas pa la vras que
pro fe riu, re ple tas de sig ni fi ca ção.
Apraz-me men ci o nar, em se gui da, o Mi nis tro-Subs ti tu to José Anto nio Bar re to
de Ma ce do. Sua Exce lên cia me con fe re, com elos de des pe di da, a hon ra de subs tituí-lo. Eu a tomo com es pí ri to de gran de res pon sa bi li da de, aqui la tan do o va lor de seu
tra ba lho, que flu iu mag ni fi ca men te ao lon go de mais de 50 anos con sa gra dos ao ser viço pú bli co, dos qua is 25 anos dig ni fi can do o car go de Au di tor.
Vejo-me, nes ta hora, par ti ci pan do de uma ver da de i ra cor ri da de re ve za men to –
quando re ce bo o bas tão das mãos hon ra das de quem per cor reu com com pe tên cia
exem plar a eta pa que lhe fora con fi a da. As mar cas dos seus pas sos sem pre re tos suge rem o trans cur so dos gran des ho mens e fa zem-me per ce ber a ra zão de o após to lo
Pa u lo pro cla mar, ao fim de me ri tó ria jor na da de vida: “Com ba ti o bom com ba te, comple tei a car re i ra, guar dei a fé”.
A di men são de sua vida re ve la que o ide al é tão ver da de i ro quan to o real, e que a
nos sa ta re fa de ho mens é mo de lar a re a li da de sem per der de vis ta o que a trans cen de.
Qu e ro guar dar se me lhan te fé, e a Insti tu i ção a que sir vo é relicárioapropriado
para as mi nhas con vic ções a res pe i to do in te res se pú bli co, que pro me to cul tu ar com
va lo res do pri ma do éti co.
“Deus quer, o ho mem so nha, a obra nas ce”.
Essa vi são poé ti ca da vida, que Fer nan do Pes soa pro je tou, se cris ta li za na re a lida de em meio à sa be do ria de Sa lo mão que a to dos dis se: “O ho mem faz pro je tos, mas
é Deus que lhe di ri ge os pas sos”.
Assim, no ano de 1984, sa u do so da be le za e das mon ta nhas da mi nha que ri da
Di a man ti na e das Mi nas Ge ra is, mu dei-me para Bra sí lia, para tra ba lhar na Empre sa
Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos. Em 1992, ingressei no Tri bu nal de Con tas da
União, no car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no, des co nhe cen do a oportu ni da de que o des ti no me re ser va ria. A ela me abra cei, lo gran do apro va ção em concur so pú bli co para o car go de Au di tor, após dois anos de pro vas e de in ten sa de di ca ção aos es tu dos, ten do por bons e le a is com pa nhe i ros os dou to res Ben ja min Zymler e
1
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Au gus to Sher mam, os qua is, com bri lho, já in te gram esta Cor te nos car gos de Mi nistro e de Au di tor, res pec ti va men te.
Ao as su mir o hon ro so car go de Au di tor do Tri bu nal de Con tas da União, te nho a
cla ra cons ciên cia das res pon sa bi li da des que se me im põem. Eu as ace i to. E mais: de se j o
ace i tá-las, bus can do com pen sar li mi ta ções com in con ti do âni mo e in ten sa mo ti va ção,
ins pi ra do em pre ce i to bí bli co: “Tudo quan to fi zer des, fa zei-o de todo co ra ção ...”.
Com esse es pí ri to, pro cu ra rei en fren tar as di fi cul da des com o má xi mo de meu esfor ço, com as pi ra ções de êxi to, se gun do o sen so de im por tân cia das ta re fas a re a li z ar.
A ex pe riên cia ad qui ri da nes ses anos de Tri bu nal ate nua a di fi cul da de na tu ral do
pri me i ro pas so. To da via, sin to, com hu mil da de e em pers pec ti va de ação, que mu i to e
sem pre te rei a apren der.
Ser vir ao Tri bu nal é por-se como ins tru men to em prol da re a li za ção das fi na lida des do Esta do e do ple no al can ce do de mo crá ti co exer cí cio da ci da da nia. Sim, porque ao exer cer suas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is, o Tri bu nal está as se gu ran do ao cida dão que a uti li za ção dos re cur sos pú bli cos para a re a li za ção do bem co mum e para a
re du ção das de si gual da des so ci a is ha ve rá de ser fis ca li za da – não ape nas sob a óti ca
da le ga li da de, mas também sob o pris ma da le gi ti mi da de e da eco no mi ci da de – con tri bu in do, des ta for ma, para uma aplicação mais ra ci o nal e oti mi za da dos re cur sos finan ce i ros ha u ri dos do sa cri fí cio tri bu tá rio dos con tri bu in tes.
Seja no con tro lea pos te ri o ri – quan do jul ga con tas e ape na maus ges to res, evitan do, pela via in ti mi da ti va, o co me ti men to do ato ir re gu lar –, seja no con tro le concomi tan te – quan do acom pa nha a prá ti ca do ato e as si na la suas im per fe i ções para que
ru mos cor re tos pos sam ser se gui dos – o TCU co la bo ra efe ti va men te para a pres ta ção
de ser vi ços pú bli cos mais efi ci en tes e me lhor re tor no à co le ti vi da de da quo ta tri b utária re co lhi da de todo ci da dão.
Com isso, ob ser va-se pro gres si va e ben fa ze ja apro xi ma ção do ci da dão com a
Cor te de Con tas, emprestando-lhe maior credibilidade e devotando-lhe crescente
con fi an ça. Esse es tre i ta men to bem se mos tra na cur va as cen den te de de nún ci as e repre sen ta ções di ri gi das ao Tri bu nal a res pe i to de ir re gu la ri da des e ile ga li da des no uso
de bens e va lo res pú bli cos, que, en tre os anos de 1995 e 2000, tri pli ca ram, apro xi mando-se, nes se úl ti mo ano, da casa dos se te cen tos pro ces sos ins ta u ra dos.
A atu a ção do Tri bu nal de Con tas da União, como guar dião da mo ra li da de pú blica e do bom e cor re to em pre go do di nhe i ro co le ti vo, é, pois, pro te to ra dos in te res s es
da so ci e da de e tam bém do pró prio Esta do, por cer te za de que sem con tro le ex ter no
não há ver da de i ro Esta do De mo crá ti co de Di re i to.
Em li nha de con tí nuo aper fe i ço a men to, pron ti fi ca-se o Tri bu nal a res pon der satis fa to ri a men te aos an se i os por uma atu a ção que ga ran ta a ge rên cia trans pa ren te e efici en te da co i sa co mum.
Nes se ca mi nho tri lha o TCU, sob a com pe ten te li de ran ça do Mi nis tro Hum berto Gu i ma rães Sou to, ilus tre con ter râ neo, que tem imple men ta do im por tan tes me di das
cu jos fru tos já se po dem ob ser var.
Elas dão cur so ao tra ba lho de pes qui sa so bre ten dên ci as do con tro le da ges tão
pú bli ca, su per vi si o na do por Sua Exce lên cia, já con fi gu ran do uma nova ar qui te tu ra
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organizacional con ce bi da para assegurar um contro le ori en ta do para a ava li a ção dos
re sul ta dos e para a in du ção da me lho ria da ges tão, com o ob je ti vo de aten der a le gí tima as pi ra ção da so ci e da de: a efi ciên cia fun ci o nal do po der pú bli co.
Nes se ce ná rio, mu i to me hon ra ser vir ao meu País, quan do, por gra ça Di vi na,
as su mo tão no bre e dig ni fi can te car go.
Ca mi nho ago ra para as mi nhas pa la vras der ra de i ras, re gis tran do, com ên fa se,
meus agra de ci men tos ao Mi nis tro Hum ber to Sou to que me con fi ou a re le van te missão de diri gir a Se cre ta ria de Recursos.
Ao Subpro cu ra dor-Ge ral Ja tir Ba tis ta da Cu nha, con sig no a gra ti dão pela amiza de só li da for ja da nos anos de es tre i to e fe cun do con ví vio.
Ao es ten der meus sen ti men tos, sou par ti cu lar men te gra to aos Mi nis tros Lu ci ano Bran dão Alves de Sou za e Ubi ra tan Agui ar pelo apo io que me dis pen sa ram, no ta da men te nos dias que an te ce de ram à no me a ção.
Lem bro-me, ain da, dos meus co le gas da an ti ga 9ª SECEX, atu al SEFID, do Minis té rio Pú bli co jun to ao TCU, da Se cre ta ria de Re cur sos e das de ma is uni da des da
Se cre ta ria Ge ral de Con tro le Exter no, com os qua is con vi vi em am bi en te rico de cordialidade,respeito mú tuo e fiel sen so de de ver.
Aos co le gas da em pre sa de Cor re i os e Te lé gra fos e aos pro fes so res e alu nos dos
cur sos de gra du a ção, pós-gra du a ção e de mes tra do da AEUDF e da Uni ver si da de Fede ral de Per nam bu co aqui pre sen tes, de di co meu apre ço e, ao vê-los com par ti lhar comi go as emo ções des ta hora, sin to como lhes que ro bem.
Em lu gar de ini gua lá vel des ta que, de di co olhar e pa la vras ca ri nho sas à minha
ama da es po sa Ma ria Rita, sem pre ao meu lado em to das as ba ta lhas, ao meu pai, Efi gê nio, e mi nha mãe, Flo ris be la, que, mes mo não es tan do mais en tre nós con ti nu am a ins pi rar-me os pas sos, aos meus ir mãos, Be a triz, Iara, Ivan, Mar ga ri da, Le o nor, Ieda, Adria na, à mi nha so gra Vi o le ta, ao meu tio Lú cio Bem que rer, e aos de ma is fa mi li a res que se
jun tam a mim nes ta hora, fru in do com gran de ale gria a sig ni fi ca ção des ses mo men tos,
para os qua is tan to con tri bu í ram, na me di da da ge ne ro si da de dos seus corações.
A to dos, o meu mu i to obri ga do.
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DISCURSO DO PRESIDENTE NA POSSE DO MINISTRO-SUBSTITUTO
MARCOS BEMQUERER COSTA1
Mi nis tro Hum ber to Sou to
A Pre si dên cia des te Tri bu nal se as so cia às ma ni fes ta ções de sa tis fa ção pela posse do novo Au di tor, Dou tor Mar cos Bem que rer.
O va lor in te lec tu al e as vir tu des de Sua Exce lên cia já fo ram des ta ca dos nas sa uda ções pro fe ri das nes ta Ses são. Sua for ma ção como en ge nhe i ro e ba cha rel e mes tre
em Direito o ha bi li ta a de sem pe nhar com gran de com pe tên cia as no vas fun ções.
O Tri bu nal de Con tas da União vive mo men to es pe ci al de sua his tó ria. A ex periên cia e a sa be do ria de ho mens como Ben to José Bu ga rin e José Antô nio Bar re to de
Ma ce do dão lu gar aos jo vens bri lhan tes Ben ja min Zymler, Au gus to Sher man e Marcos Bem que rer, es tes úl ti mos egres sos dos qua dros des te Tri bu nal, o que, por sinal,
vem cor ro bo rar mais uma vez meu con ce i to so bre a qua li fi ca ção de seu cor po téc ni co.
Se por um lado per de mos, com a sa í da da que les que por lon gos anos con tri bu íram para a evo lu ção e o en gran de ci men to do Tri bu nal de Con tas da União, por ou tro
ganhamos, com a che ga da de pro fis si o na is al ta men te qua li fi ca dos e de di ca dos que,
cer ta men te, em pres ta rão todo o seu co nhe ci men to em prol dos in te res ses des ta Casa e
do pró prio ci da dão bra si le i ro.
A natural re novação das instituições é sempre bem-vinda. Prin cipalmente
quan do acon te ce de ma ne i ra gra du al. Ela faz com que o ím pe to e a dis po si ção de jovens es tu di o sos con vi vam com a sen si bi li da de e a sa be do ria de ho mens ex pe ri en tes .
Des sa con vi vên cia, cres ce o Tri bu nal e quem ga nha é o País.
A Pre si dên cia sa ú da o Au di tor Mar cos Bem que rer e ex pres sa a cer te za de que,
em suas no vas fun ções, co lhe rá o mes mo êxi to já al can ça do até ago ra como as ses sor
do Mi nis té rio Pú bli co e como Se cre tá rio de Con tro le Exter no.
Mu i to obri ga do.

1
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Eco no mia e or ça men to para a De fe sa Na ci o nal
ALMEIDA, Car los Wel ling ton Le i te de
Re vis ta 90/2001 .....................................................................................................

22

De pu ta do Fe de ral
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Mu ni cí pio de Ta qua ri tin ga do Nor te/PE – Su per fa tu ra men to em obra cus te a da com
re cur sos fe de ra is, trans fe ri dos me di an te con vê nio – Re pre sen ta ção
AGUIAR, Ubi ra tan (Mi nis tro-Re la tor)
Re vis ta 90/2001 .....................................................................................................

145

Obras pú bli cas
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Prin cí pi os ge ra is da ges tão de re cur sos pú bli cos
Pa les tra proferida no Se mi ná rio “GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
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