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ATA Nº 4, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

(Sessão Ordinária do Plenário) 

 

Presidente: Ministro Aroldo Cedraz  

Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

Secretário das Sessões: AUFC Luiz Henrique Pochyly da Costa 

Subsecretária do Plenário: AUFC Marcia Paula Sartori 

 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária do Plenário, com a presença dos 

Ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, José Múcio 

Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo, dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti 

Costa, Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho e do Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

Ausente o Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em férias.   

 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

 

O Tribunal Pleno homologou a Ata nº 3, referente à sessão ordinária realizada em 3 de fevereiro 

(Regimento Interno, artigo 101).  

 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 

 

Os anexos desta ata, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribunal de 

Contas da União na Internet (www.tcu.gov.br). 

 

COMUNICAÇÕES (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 

 

Da Presidência:  

 

Convocação de sessão extraordinária para apreciação do processo nº TC-030.926/2015-7, que trata de 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência acerca da prescrição da pretensão punitiva das sanções no 

âmbito desta Corte, para o dia 2 de março próximo, às 10 horas. 

 

Da Ministra Ana Arraes: 

 

Edição da Resolução 3/2015 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que aprova 

diretrizes para o controle externo dos recursos públicos destinados à Educação. A Presidência informou que 

encaminhará os avisos às autoridades indicadas, com o conhecimento do Plenário. 

 

SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS 

 

De acordo com o parágrafo único do artigo 28 do Regimento Interno e nos termos da Portaria da 

Presidência nº 9/2011, entre os dias 3 e 16 de fevereiro, foi realizado sorteio eletrônico dos seguintes processos: 

 

Processo: 003.112/2001-9 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 135, parágrafo único, do CPC, c/c o Art. 151, par. único do RI. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro ANA ARRAES 

 

file:///D:/ATAS-2016/Users/cleusaca/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/38906U8I/www.tcu.gov.br
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Processo: 010.532/2014-5 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 135, parágrafo único, do CPC, c/c o Art. 151, par. único do RI. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - 2a. Câmara 

Relator sorteado: Ministro VITAL DO RÊGO 

 

Processo: 014.323/2014-1 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 135, parágrafo único, do CPC, c/c o Art. 151, par. único do RI. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

 

Processo: 003.063/2012-7 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II do R.I. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro BENJAMIN ZYMLER 

 

Processo: 011.144/2015-7 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 111 e 151, inciso II do R.I. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - IN- TCU 74/15 

Relator sorteado: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

Processo: 001.348/2016-7 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Conflito de Competência 

Tipo do sorteio: Sorteio por Conflito de Competência 

Relator sorteado: Ministro AUGUSTO NARDES 

 

Processo: 002.497/2014-0 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Pedido de Reexame (Acórdão) 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

Processo: 016.991/2015-0 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Arts. 111 e 151, Inciso II do R.I. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro BRUNO DANTAS 

 

Processo: 024.827/2009-7 

Interessado: Fundação Nacional de Saúde 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 135, parágrafo único, do CPC, c/c o Art. 151, par. único do RI. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

 

Processo: 027.757/2008-6 

Interessado: Não há 
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Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 135, parágrafo único, do CPC, c/c o Art. 151, par. único do RI. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - 2a. Câmara 

Relator sorteado: Ministro ANA ARRAES 

 

Processo: 035.857/2015-3 

Interessado: Não há 

Motivo do sorteio: Impedimento - Art. 135, parágrafo único, do CPC, c/c o Art. 151, par. único do RI. 

Tipo do sorteio: Sorteio de Relator de Processos - Plenário 

Relator sorteado: Ministro VITAL DO RÊGO 

 

Recurso: 015.604/2007-6/R002 

Recorrente: Reinaldo Ezequiel da Costa 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

Recurso: 015.604/2007-6/R003 

Recorrente: Airton Quintella de Castro Menezes 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

Recurso: 020.062/2007-8/R004 

Recorrente: Danilo Roger Marçal Queiroz 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: AUGUSTO NARDES 

 

Recurso: 020.643/2009-1/R005 

Recorrente: José Amsterdam de Miranda Sandres Sobrinho 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: BENJAMIN ZYMLER 

 

Recurso: 024.118/2009-0/R002 

Recorrente: Wallace Gutemberg Teixeira E Silva 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 025.638/2009-4/R002 

Recorrente: Wagner Pereira da Silva 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 026.792/2009-9/R001 

Recorrente: URBEMA 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: BENJAMIN ZYMLER 

 

Recurso: 017.123/2010-0/R004 

Recorrente: Jorci Mendes de Almeida 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: AUGUSTO NARDES 
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Recurso: 017.123/2010-0/R005 

Recorrente: JANDER GENER CESAR GUERREIRO 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: AUGUSTO NARDES 

 

Recurso: 027.053/2010-5/R001 

Recorrente: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: ANA ARRAES 

 

Recurso: 036.509/2011-6/R002 

Recorrente: MEIRE VALÉRIA DA SILVA NASCIMENTO 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

Recurso: 009.226/2012-5/R001 

Recorrente: Nilson Andrade Santos 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 010.203/2012-5/R001 

Recorrente: MARLY DO CARMO BARRETO CAMPOS 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 010.203/2012-5/R002 

Recorrente: BASILIO MACHADO SCHESTER SEGUNDO/EDER SANTOS VALENCA/JOSE 

DOUGLAS ALVES ANDRADE 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 011.602/2012-0/R002 

Recorrente: Mauro Ivan Ramos Rodrigues 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 012.013/2012-9/R002 

Recorrente: Orlando de Oliveira Filho 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 012.612/2012-0/R005 

Recorrente: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: VITAL DO RÊGO 

 

Recurso: 015.685/2012-8/R003 

Recorrente: Jose Antonio Bacchin 

Motivo do sorteio: Recurso de revisão 

Relator sorteado: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
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Recurso: 016.576/2012-8/R001 

Recorrente: DILMA BERLARMINO RIBEIRO DOS ANJOS 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: BENJAMIN ZYMLER 

 

Recurso: 016.581/2012-1/R001 

Recorrente: JOSÉ TOMÉ BISPO FILHO 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: BENJAMIN ZYMLER 

 

Recurso: 016.583/2012-4/R001 

Recorrente: MARIA APARECIDA SANTOS MARTINS 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 026.715/2012-0/R001 

Recorrente: José Leite Gonçalves Cruz 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 026.715/2012-0/R002 

Recorrente: Maria Betilde Sampaio Correia 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 026.715/2012-0/R003 

Recorrente: Odair José de Matos 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 026.715/2012-0/R004 

Recorrente: Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 042.020/2012-3/R001 

Recorrente: Ademir Galvão Andrade 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 006.318/2013-4/R001 

Recorrente: Francisco Anilton Pinheiro Maia 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: VITAL DO RÊGO 

 

Recurso: 008.876/2013-4/R001 

Recorrente: Miguel Rodrigues Fernandes 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: VITAL DO RÊGO 
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Recurso: 001.279/2014-9/R001 

Recorrente: Sergio Ricardo de Albuquerque Bogea 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 013.546/2014-7/R001 

Recorrente: Izildinha de Souza Miranda 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 019.366/2014-0/R001 

Recorrente: CAROLINA GABAS STUCHI/Denise Ratmann Arruda Colin 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: BENJAMIN ZYMLER 

 

Recurso: 021.717/2014-1/R001 

Recorrente: MELLINA TORRES FREITAS 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: ANA ARRAES 

 

Recurso: 028.166/2014-0/R001 

Recorrente: Leonardo Ribeiro de Lacerda 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: ANA ARRAES 

 

Recurso: 028.166/2014-0/R002 

Recorrente: José Damasceno Fernandes 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: ANA ARRAES 

 

Recurso: 032.204/2014-0/R001 

Recorrente: CLAUDIO SÉRGIO DA SILVEIRA SILVA 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

 

Recurso: 000.291/2015-3/R001 

Recorrente: Adimilson de Sousa Marques 

Motivo do sorteio: Recurso de reconsideração 

Relator sorteado: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

 

Recurso: 010.285/2015-6/R001 

Recorrente: ELIZABETH PAULA CHAVES CANTIELLO MACHADO 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 

 

Recurso: 010.285/2015-6/R002 

Recorrente: MARIA BEATRIZ PORCIUNCULA PORANGABA COSTA 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: RAIMUNDO CARREIRO 
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Recurso: 020.764/2015-4/R001 

Recorrente: Secretaria do Tesouro Nacional/SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL - MP 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: BRUNO DANTAS 

 

Recurso: 025.175/2015-7/R001 

Recorrente: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

 

Recurso: 025.175/2015-7/R002 

Recorrente: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL 

Motivo do sorteio: Pedido de reexame 

Relator sorteado: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 

 

A Presidência indeferiu, acolhendo a sugestão do relator, o pedido de sustentação oral apresentado nos 

autos do TC-000.585/2015-7 pelo Dr. Melillo Dinis do Nascimento, procurador constituído do Senador 

Cristóvão Buarque e do Deputado Joe Valle, que não foram admitidos como parte nos autos. 

Na apreciação do processo nº TC-025.772/2006-7, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler, o Sr. 

Newton Arouca produziu sustentação oral em seu próprio nome. 

Na apreciação do processo nº TC-009.566/1999-6, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo, o Dr. José 

Rollemberg Leite Neto produziu sustentação oral em nome da Construtora Gautama Ltda. 

 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

 

Nos termos do § 3º do art. 119 do Regimento Interno, deu-se prosseguimento à votação do processo nº 

TC-015.959/2014-7 (Ata nº 1/2016) e o Tribunal aprovou, por unanimidade, o Acórdão nº 261. 

 

REABERTURAS DE DISCUSSÃO 

 

Nos termos do § 5º do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do processo nº TC- 

017.154/2007-0 (Ata nº 14/2015) e o Tribunal aprovou por unanimidade, o Acórdão nº 259.  

Nos termos do § 5º do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do processo nº TC- 

025.772/2006- 7 (Ata nº 6/2015) e o Tribunal aprovou, por unanimidade, o Acórdão nº 269.  

Nos termos do § 5º do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do processo nº TC- 

007.670/2012-5 (Ata nº 46/2015) e o Tribunal aprovou, por unanimidade, o Acórdão nº 271.  

 

ALTERNÂNCIA NA PRESIDÊNCIA 

 

O Ministro Raimundo Carreiro assumiu a Presidência dos trabalhos durante a apreciação dos processos 

nºs TC-001.963/2015-5, TC-005.043/2011-5, TC-005.111/2014-5, TC-007.670/2012-5, TC-009.514/2010-4, 

TC-009.566/1999-6, TC-010.084/2015-0, TC-011.043/2013-0, TC-011.461/2014-4, TC-011.689/2015-3, TC-

012.626/2011-2, TC-014.414/2015-5, TC-015.747/2013-1, TC-016.022/2015-7, TC-016.180/2015-1, TC-

017.019/2014-1, TC-019.602/2014-6, TC-019.749/2014-7, TC-020.579/2015-2, TC-020.739/2015-0, TC-

023.298/2015-4, TC-023.874/2014-7, TC-025.027/2008-0, TC-025.275/2015-1, TC-025.772/2006-7, TC-

027.419/2015-0, TC-029.266/2011-4, TC-031.456/2015-4, TC-031.756/2015-8, TC-033.758/2015-8, TC-

033.940/2015-0, TC-034.785/2014-0 e TC-034.998/2014-4. 
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O Ministro Walton Alencar Rodrigues assumiu a Presidência dos trabalhos durante a apreciação dos 

processos nºs TC-000.528/2008-4, TC-032.999/2014-3 e TC-035.047/2011-9. 

 

PEDIDO DE VISTA 

 

Com base no artigo 112 do Regimento Interno, foi adiada a discussão do processo nº TC-022.106/2015-

4, cuja relatora é a Ministra Ana Arraes e o 1º revisor, o Ministro Augusto Nardes, em função de pedido de 

vista formulado pelo Ministro Vital do Rêgo. 

 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 

 

Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 

 

TC-002.142/2015-5, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler; 

TC-003.957/2014-4, TC-003.993/2014-0, TC-003.997/2013-8, TC-010.227/2013-0, TC-012.735/2007-4, 

cujo relator é o Ministro Augusto Nardes; 

TC-005.917/2015-8 e TC-007.001/2013-4, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro; 

TC-031.682/2015-4, cuja relatora é a Ministra Ana Arraes; 

TC-002.225/2015-8 e TC-015.266/2003-4, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas; 

TC-003.168/2014-0 e TC-023.209/2015-1, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; 

e 

TC-000.481/2016-5 e TC-017.219/2015-9, cujo relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

 

ATO NORMATIVO APROVADO (ANEXO II) 

 

RESOLUÇÃO TCU Nº 276 – “Dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle externo no 

âmbito dos gabinetes de autoridades do Tribunal de Contas da União” 

 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

 

O Tribunal Pleno aprovou as relações de processos a seguir transcritas e proferiu os Acórdãos de nºs 201 

a 258.  

 

RELAÇÃO Nº 6/2016 – Plenário 

Relator – Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

ACÓRDÃO Nº 201/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, “d”, do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da 

Súmula da Jurisprudência no Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os 

subitens 3.2, 9.2, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão  1.930/2015-TCU - Plenário,  onde se lê: “...Mercantil 

Moreira Construções Ltda....”, leia-se: “...Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda....”,   

mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos. 

 

1. Processo TC-029.505/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Apensos: 015.470/2007-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 

  1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Cruz de Oliveira (631.108.065-68); Hideraldo Luiz Caron 

(323.497.930-87); Luis Munhoz Prosel Junior (459.516.676-15); Mauro Barbosa da Silva (370.290.291-

https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=52490762
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=51061583
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=51062301
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=49714017
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=49945973
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=42712908
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=52724088
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=54272221
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=52494019
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=3982687
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=51032608
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=53472030
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=54639938
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=egestao&URL=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces?codPapel=53246016
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00); Mauro Ernesto Campos Lima (160.271.757-53); Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações 

Ltda. (00.002.121/0001-72); Rogerio Araujo de Miranda Lobo (606.659.556-34); Saulo Filinto Pontes de 

Souza (096.808.535-00) 

  1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

  1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.5. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e 

Silva 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (SECEX-BA). 

  1.7. Representação legal: Ivan de Souza Teixeira (14906/OAB-BA) e outros, representando 

Antonio Carlos Cruz de Oliveira.  

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 202/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, incisos II, IV, § 1º, 41 e 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os 

arts. 143, inciso III, do Regimento Interno, em adotar as seguintes medidas, retornando os autos à 

SeinfraHidroFerrovias para a continuidade do acompanhamento, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos: 

 

1. Processo TC-026.238/2015-2 (DESESTATIZAÇÃO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria de Portos 

  1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 

(SeinfraHid). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Medidas: 

1.6.1. informar a Secretaria de Portos da Presidência da República que dentro do escopo adotado 

para o exame do 1º estágio do acompanhamento da licitação referente ao arrendamento do Terminal de 

Passageiros de Salvador, que se aprofundou na análise de dados referentes às estimativas de demanda e de 

receita do empreendimento, nos termos do art. 7º, inciso I, da IN-TCU 27/1998, não se observou 

nenhuma irregularidade ou não-conformidade que justificasse a paralisação do processo licitatório;  

1.6.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Portos da Presidência da República, à Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários e à Companhia Docas do Estado da Bahia. 

 

ACÓRDÃO Nº 203/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, e considerando estes 

autos de relatório de auditoria no qual, o Ministro Relator determina,  através de  Despacho (peça 15), o 

apensamento do TC 003.733/2015-7 ao TC-028.595/2014-9; 

Considerando o expediente inominado (peça 20), no qual grande número de deputados federais por 

Minas Gerais vem solicitar que seja desapensado o processo 003.733/2015-7 do de nº 028.595/2014-9 e 

também, a votação do TC 003.733/2015-7 pelo Plenário a fim de receber julgamento definitivo; 

Considerando os pareceres convergentes pela manutenção do apensamento do presente relatório de 

auditoria ao processo de contas anuais da Ceasa/MG; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, diante das razões 

expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 143, inciso III, em conhecer do expediente impetrado 

como petição, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de apensamento dos presentes 
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autos ao TC-028.595/2014-9, dando-se ciência desta deliberação aos insignes peticionários, na pessoa do 

parlamentar que encabeça a lista de assinaturas, de acordo com o parecer da Secex/MG. 

 

1. Processo TC-003.733/2015-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
  1.1. Responsável: Gamaliel Herval (008.163.296-72) 

  1.2. Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 

  1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais (SECEX-MG). 

  1.6. Representação legal: Fernando Alves de Abreu (42.253/OAB-MG) e outros, representando 

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 204/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e considerando os 

pedidos de parcelamento das multas formulados pelos Senhores Wilson César Parpinelli (peça 92), Luiz 

Cândido Escobar (peça 93) e Edson Giroto (peça 94), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 

nos artigos 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento das multas 

imposta aos responsáveis, por intermédio do Acórdão 3.014/2015 - Plenário, respectivamente, em 6 

(seis), 5 (cinco) e 16 (dezesseis) parcelas atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação 

original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e 

o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis 

que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, 

conforme o artigo 217, §2º, do Regimento Interno: 

 

1. Processo TC-010.756/2011-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
  1.1. Responsáveis: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (15.457.856/0001-68); 

André Puccinelli (005.983.059-04); Edson Giroto (015.143.168-03); Flávio da Costa Britto Neto 

(596.253.687-87); Luiz Candido Escobar (498.135.108-97); Solucon Construção e Comércio Ltda. - Me 

(07.834.128/0001-08); Wilson César Parpinelli (704.735.011-04). 

  1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 

  1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul; Superintendência Estadual da 

Funasa no Estado do Mato Grosso do Sul. 

  1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso do Sul (SECEX-

MS). 

  1.7. Representação legal: Edmir Fonseca Rodrigues (6.291/OAB-MS), representando Luiz 

Candido Escobar, Wilson César Parpinelli e Edson Giroto.  

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 205/2016 - TCU - Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no 

art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar 

quitação ao responsável Sr. Pedro Paulo Vereza Henriques, ante o recolhimento integral da multa que lhe 

foi imputada por meio do acórdão 2.923/2010-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos: 
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Valor original da multa: R$ 10.000,00    Data de origem da multa: 3/11/2010 

Valor recolhido: R$ 13.122,57      Data do recolhimento: em parcelas. 

 

1. Processo TC-012.238/2005-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
  1.1. Apensos: 019.895/2006-1 (SOLICITAÇÃO); 029.147/2011-5 (SOLICITAÇÃO) 

  1.2. Responsáveis: Celita Cortes Tavares (725.352.297-49); Jose Gomes Temporao (487.471.497-

87); Luiz Alberto Ladezenski (741.904.407-44); Maria da Graça Oliveira Rangel (436.034.837-15); 

Nelson dos Santos (489.802.347-91); Pedro Paulo Vereza Henriques (260.507.307-68); Reinhar Braun 

(740.262.167-72); Santa Bárbara Engenharia S/a (17.290.057/0001-75); Valdemar da Silva Fagundes 

(222.083.561-87) 

  1.3. Interessado: Instituto Nacional do Câncer (00.394.544/0171-50) 

  1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer 

  1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

  1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX-RJ). 

  1.8. Representação legal: não há. 

  1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 206/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, “a”, 235, 237, inciso VII, e do Regimento 

Interno/TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, em conhecer da presente representação, para no mérito, 

considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Sr. José 

Estanislau de Brito, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida 

medida, e em adotar as seguintes medidas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de 

acordo com o parecer da Secex/RJ: 

 

1. Processo TC-000.704/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG 

  1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX-RJ). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Medidas: 

  1.6.1. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG e ao 

representante; 

  1.6.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG de que, nas licitações 

realizadas mediante pregão, constitui poder-dever da Administração a tentativa de negociação para 

reduzir o preço final do contrato, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a 

proposta mais vantajosa, mesmo que eventualmente o valor da oferta tenha sido inferior à estimativa da 

licitação (art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/05)” (Acórdão 2637/2015-TCU-Plenário). 

 

ACÓRDÃO Nº 207/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, “a”, do Regimento Interno/TCU, em 

considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 159/2015 – TCU – Plenário, 

promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer emitido pela 

SecexDefes: 
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1. Processo TC-010.291/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes Eventos 

  1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.3. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 

(SecexDefes). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 208/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, “a”, do Regimento Interno do TCU, em conhecer 

da presente Solicitação e em adotar as seguintes medidas, de acordo com o parecer emitido pela 

SeinfraRod: 

 

1. Processo TC-003.353/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 
  1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

  1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRod). 

  1.4. Representação legal: não há. 

  1.5. Medidas: 

1.5.1.encaminhar ao solicitante, por intermédio de seu procurador, nos termos da minuta de ofício 

em anexo da instrução de peça 5, cópia desta instrução e dos processos TC 022.727/2014-0, TC 

020.842/2014-7 e TC 025.322/2015-0; e 

1.5.2.  apensar este processo ao TC 025.322/2015-0, nos termos do art. 61, parágrafo único, da 

Resolução TCU 259/2014. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 2/2016 – Plenário 

Relator – Ministro BENJAMIN ZYMLER 

 

ACÓRDÃO Nº 209/2016 - TCU - Plenário 
 

VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Paulo Murilo Lima de 

Barros contra o Acórdão 5506/2013-2ª Câmara, lavrado em tomada de contas especial. 

  Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei nº 

8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se 

tenha fundamentado o acórdão recorrido e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a 

prova produzida; 

  Considerando que a presente espécie recursal somente é cabível quando essas situações 

especialíssimas estiverem devidamente caracterizadas; 

  Considerando que o recorrente não apresentou qualquer documento novo com eficácia sobre a 

prova produzida e tampouco atendeu aos requisitos específicos de admissibilidade aplicáveis aos recursos 

de revisão, na forma prevista no art. 35 da Lei 8.443, de 1992; 

  Considerando que o responsável se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de 

revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. 
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  Considerando que o recorrente trouxe argumentos e teses jurídicas voltadas à rediscussão do 

mérito, o que se mostra incabível no atual estágio processual, especificamente diante do não atendimento 

dos pressupostos de admissibilidade previstos para a modalidade recursal; e 

  Considerando o posicionamento uniforme da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União pelo não conhecimento do presente recurso. 

  Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do 

Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão 

interposto pelo Sr. Paulo Murilo Lima de Barros e em dar ciência desta decisão ao recorrente e à 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 

 

1. Processo TC-032.311/2011-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Apensos: 010.163/2006-9 (REPRESENTAÇÃO) 

  1.2. Responsáveis: Paulo Murilo Lima de Barros (176.462.435-15); Paulo Roberto Nery 

(075.307.905-44) e Sortel Elevadores Ltda. (41.088.691/0001-04) 

  1.3. Recorrente: Paulo Murilo Lima de Barros (176.462.435-15) 

  1.4. Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

  1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

  1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

  1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 

  1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo no 

Estado de Pernambuco (SECEX-PE). 

  1.9. Representação legal: Augusto Garibaldi Pinto (27693/OAB-PE) e outros, representando Paulo 

Murilo Lima de Barros; Daniela Aniceto de Sousa Oliveira (18140/OAB-PE), representando Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco; Antonio Fernando Dantas Montalvão (4425/OAB-BA), representando 

Paulo Murilo Lima de Barros e Paulo Roberto Nery.  

  1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 210/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 

237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer 

da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao 

representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

 

1. Processo TC-001.531/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 

  1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

  1.5. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF) e outros, 

representando Gemelo do Brasil, Engenharia, Comércio e Serviços Ltda.  

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 3/2016 – Plenário 

Relator – Ministro AUGUSTO NARDES 
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ACÓRDÃO Nº 211/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3º, § 2º, da Resolução TCU nº 178/2005, com 

redação dada pela Resolução TCU nº 235/2012, em rever de ofício o Acórdão 2999/2014-TCU-Plenário, 

para tornar insubsistente a multa aplicada em seu item 9.6 à Sra. Tânia Regina Wendel Mergulhão, em 

razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, e em notificar o espólio 

da Sra. Tânia Regina Wendel Mergulhão, quanto ao teor desta deliberação, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 

     

1. Processo TC-012.400/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Responsáveis: Aguinel dos Anjos (380.994.707-53); Ana Lúcia de Souza Ferrão 

(633.947.587-68); Celso Luiz Lima da Silva (366.074.797-15); Enilda Nunes da Silva (639.573.027-49); 

Ernandes Rodrigues dos Santos (359.005.477-87); Geraldo Luiz do Nascimento (748.652.857-68); José 

Carlos Soares de Souza (377.935.947-20); João Luiz Perez Brasil (615.492.907-20); Juscelino Silva de 

Palda (555.351.787-72); Luiz Antônio da Rocha (413.164.797-49); Lúcia Laxe da Cunha (859.326.477-

87); Marina Dalva Peixoto Santos (789.349.235-04); Paulo Antônio da Silva (281.691.237-04); Tânia 

Regina Wendel (404.020.887-00); Valmir Albino Moreira (367.034.277-04); Valmir de Azevedo Ferreira 

(232.230.657-68); Vera Lúcia Pinheiro Correa (481.469.007-04); Wilson Joaquim da Penha 

(391.791.177-91); Zelinda Virgínia da Rocha Viana Muniz (496.678.667-34); Zuerber Orcídio da Silva 

Tito (305.940.497-68) 

  1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Niterói/RJ - Inss/MPS 

  1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX-RJ). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 212/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 

143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações 

dirigidas ao Município de Vila Velha/ES nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3041/2013-TCU-Plenário; 

considerar parcialmente cumprida a determinação dirigida à Caixa no item 9.2 do Acórdão 3041/2013-

TCU-Plenário; arquivar os autos após as comunicações processuais.  

 

1. Processo TC-005.481/2015-5 (MONITORAMENTO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (vinculador); Prefeitura 

Municipal de Vila Velha - ES 

  1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 213/2016 - TCU - Plenário 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 

143, inciso III, 243, e 250, inciso, II e III, do Regimento Interno, em: considerar atendidos os itens 9.1.2 e 

9.5.2, do Acordão 2.516/2011-Plenário; considerar em atendimento o item 9.4 do Acordão 2.516/2011-

Plenário;  considerar não atendido o item 9.9.2 do Acordão 2.516/2011-Plenário; considerar 

insubsistentes os itens 9.1.1 e 9.3 do Acórdão 2.516/2011-Plenário; arquivar o presente processo após dar 

conhecimento desta deliberação, acompanhando da instrução da unidade técnica que o fundamenta (peça 

21), à Casa Civil da Presidência da República, ao Instituto Nacional de Estudos Espaciais (Inpe) e aos 

Ministérios do Meio Ambiente, da Integração Nacional e da Ciência e Tecnologia. 

 

1. Processo TC-017.347/2015-7 (MONITORAMENTO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Fundação Nacional do Índio; 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (vinculador); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (vinculador); 

Ministério da Integração Nacional (vinculador); Ministério do Desenvolvimento Agrário (vinculador); 

Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(vinculador) 

  1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmb). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 214/2016 - TCU – Plenário 

 

Trata-se de relatório de levantamento que teve como objetivo conhecer a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias da União para o exercício de 2014 - LDO 2014 (Lei 12.919/2013) e identificar pontos de 

atenção para o controle externo. 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) 

e do Ministério Público; 

Considerando, ainda, que a manifestação da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) para as 

propostas apresentadas pela unidade técnica logrou esclarecer e atender previamente algumas situações; 

Considerando, finalmente, que a simples indicação das ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e do Plano Brasil sem Miséria (PBSM) não permite aos integrantes do Legislativo e 

ao próprio cidadão conhecerem o que de fato constituem as metas e prioridades da administração federal; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica (Lei 

8.443/1992), e art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, após 

fazer as recomendações/providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação, conforme proposta da 

unidade técnica (peça 21). 

 

1. Processo TC-017.169/2014-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Congresso Nacional (vinculador); Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (vinculador) 

  1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 

  1.5. Representação legal: não há. 
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  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

  1.6.1. Recomendar à Secretaria de Orçamento Federal, com base no art. 20 do Anexo I do Decreto 

8.189/2014 e no art. 8º da Lei 10.180/2001, e à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro na Lei 

10.683/2003, art. 2º, inciso I, que, em conjunto, apresentem análise a respeito das oportunidades de 

melhoria quanto à definição de metas e prioridades nas leis de diretrizes orçamentárias, para fins de 

orientar a elaboração dos orçamentos anuais e permitir o acompanhamento e o monitoramento pelos 

controles externo e social, considerando as limitações identificadas em sucessivos Relatórios e Pareceres 

Prévios das Contas de Governo acerca da indefinição ou adoção de metas e prioridades genéricas para a 

administração pública federal, encaminhando o resultado ao Tribunal no prazo de noventa dias;     

1.6.2. Dar ciência à Secretaria de Orçamento Federal, na qualidade de órgão específico do Sistema 

de Planejamento e Orçamento Federal, e à Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de órgão 

responsável pela coordenação e integração das ações de governo, acerca da falta de regulamentação do 

prazo para a publicação da Receita Corrente Líquida (RCL), que, a critério do Poder Executivo, poderia 

ser objeto de proposição nos futuros projetos de lei de diretrizes orçamentárias;  

1.6.3. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhado do relatório da unidade técnica que o 

fundamenta (peça 21), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Casa Civil da Presidência da República. 

 

ACÓRDÃO Nº 215/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235 e 237, inciso 

VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 

8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 9), em conhecer da 

Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar 

formulado pela sociedade empresária Microlaser – Comércio e Serviços Ltda., ante a inexistência do 

pressuposto do fumus boni iuris; dar ciência desta deliberação à representante e à Prefeitura Municipal de 

Fazenda Nova - GO; arquivar o presente processo. 

 

1. Processo TC-000.407/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fazenda Nova - GO 

  1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás (SECEX-GO). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 216/2016 - TCU - Plenário 
 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os art.169, inciso IV, do 

Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 155, de 4 de dezembro de 2002, e de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação 9.7.1 do Acórdão 3.231/2011-TCU-Plenário, e determinar 

o arquivamento dos presentes autos, após encaminhar cópia desta deliberação ao MCTI e à empresa CPM Braxis 

Outsourcing S/A.  

 

1. Processo TC-022.804/2010-2 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Responsáveis: CPM Braxis S/A (00.717.511/0001-29); Elenice da Silva Sousa Santos 

(256.241.301-63); Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho (101.740.101-25); Jones Borralho Gama 

(183.275.161-91); Kátia Rejane Trindade Farias (658.476.951-87); Raul Pequeno Sá Carvalho 

(934.581.423-04); Roberto Vanderlei de Andrade (052.564.704-00) 
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  1.2. Interessados: CPM Braxis S/A (00.717.511/0001-29); Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (vinculador)  

  1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (vinculador) 

  1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 

  1.7. Representação legal: Erica Camelo de Souza (11277-E/OAB-DF) e outros, representando 

Cpm Braxis S/A.  

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 217/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea “a”, 235, 237, inciso 

VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 

8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da 

Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a 

inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências relacionadas no 

subitem 1.6 desta deliberação. 

 

1. Processo TC-026.110/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

  1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

  1.5. Representação legal: Jaques Fernando Reolon (22.885/DF-OAB), Álvaro Miranda Costa 

Júnior (29.760/DF-OAB) e outros, representando NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.  

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

  1.6.1. Dar ciência desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica (peça 6) à empresa 

representante e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 

  1.6.2. Enviar cópia deste processo à SLTI/MPOG, para que avalie a viabilidade da criação e 

disponibilização de ferramenta de pesquisa de preços no Portal de Compras Governamentais; 

  1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 

 

ACÓRDÃO Nº 218/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea “a”, 235 e 237, 

inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da 

Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 64), em conhecer da 

Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no 

subitem 1.7 desta deliberação. 

 

1. Processo TC-028.683/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Interessado: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (00.348.003/0001-10) 

  1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

  1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 
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  1.6. Representação legal: Douglas Wallison dos Santos e outros, representando Memora Processos 

Inovadores Ltda.  

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:  

  1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e à 

representante; 

  1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, 

do Regimento Interno/TCU.  

 

ACÓRDÃO Nº 219/2016 - TCU - Plenário 
 
Considerando que o assunto objeto da presente representação, processo de concessão das rodovias 

federais BR-476/153/282/480/PR/SC, está sendo abordado nos autos do TC 023.298/20154;  
Considerando que o edital de licitação desta concessão ainda não foi lançado e aguarda deliberação 

deste Tribunal acerca do TC 023.298/2015-4; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 
1992, c/c os arts., 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 155, de 
4 de dezembro de 2002, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente 
representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos; indeferir o pedido de 
medida cautelar formulada por Carlos Humberto Prola Júnior, Procurador da República no Município de 
Chapecó/SC, e determinar o apensamento destes autos ao TC 023.298/2015-4, nos termos do art. 40, 
inciso III da Resolução TCU nº 259, de 7 de maio de 2014, acrescentando à instrução que consta da peça 
32 do TC 023.298/2015-4, as propostas descritas na peça 9, alínea “c”, do item 75 dos presentes autos,  
bem como o envio de cópia deste desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução da unidade 
técnica (peça 9) ao representante. 

 

1. Processo TC-035.875/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRod). 

  1.4. Representação legal: não há. 

  1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 220/2016 - TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 11, §2º da Instrução Normativa 71/2012, em conhecer da presente 

Solicitação, para no mérito deferir o pleito do Excelentíssimo Ministro de Estado dos Transportes, Senhor 

Antonio Carlos Rodrigues, concedendo, em caráter excepcional, a dilação de 150 (cento e cinquenta) dias 

do prazo para a conclusão dos trabalhos referente à de Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria 

DG/DNIT 1.639, de 21/10/2015, e promover seu arquivamento nos termos do inciso V do art. 169 do 

RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

 
1. Processo TC-035.985/2015-1 (SOLICITAÇÃO) 
  1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes (vinculador) 

  1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRod). 

  1.5. Representação legal: não há. 
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  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 5/2016 – Plenário 

Relator – Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

 

ACÓRDÃO Nº 221/2016 – TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do 

Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal 

de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o subitem 9.2 

do Acórdão 2267/2015-Plenário, relativamente às novas redações dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 

5306/2013-TCU-2ª Câmara, para que:  

 

ONDE SE LÊ: 

9.2. (...) para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo 

Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, a contar das datas 

indicadas, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da Lei Orgânica do TCU c/c o art. 214, inciso III, 

alínea a, de seu Regimento Interno;  

(valores)  

9.3. (...) para que comprovem perante o Tribunal (...) 

 

LEIA-SE: 

9.2. (...) para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo 

Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, a contar das datas 

indicadas, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da Lei Orgânica do TCU c/c o art. 214, inciso III, 

alínea a, de seu Regimento Interno;  

DATA   VALOR (R$)  

 13/1/2003   9.800,00  

 15/1/2003   2.000,00  

 22/1/2003   1.589,50  

 30/1/2003   8.200,00  

 24/2/2003   9.789,50  

 20/3/2003   11.429,50  

 24/3/2003   1.700,00  

 27/3/2003   8.200,00  

 TOTAL   52.708,50  

9.3. (...) para que comprove perante o Tribunal (...)  

 

Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos pela Secex/RN e pelo Ministério Público junto a este Tribunal.  

 

1. Processo TC-029.041/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Apensos: 029.746/2013-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); 029.747/2013-9 (COBRANÇA 

EXECUTIVA); 029.748/2013-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 

  1.2. Responsáveis: Cristiane Michele da Silva Oliveira (772.442.903-06); Francisco Gilson de 

Oliveira (465.210.974-15) 
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  1.3. Órgão/Entidade: Município de Baraúna - RN 

  1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

  1.5. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

  1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo no 

Estado do Rio Grande do Norte (SECEX-RN). 

  1.7. Representação legal: Donnie Allison dos Santos Morais (OAB 7.215/RN) 

 

ACÓRDÃO Nº 222/2016 – TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata de 

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 5/2015 e no 

contrato 100/2015 promovidos pela Prefeitura Municipal de Livramento (PB), que têm como objeto a 

contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia na pavimentação de duas ruas, sendo 

elas a Félix José de Farias e a Manoel Maciel, ambas na sede municipal. A fonte dos recursos é o 

Contrato de Repasse 1004365-30/2013, Siafi 784296, celebrado em 23/12/2013 entre o Ministério das 

Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal (Caixa), e o município mencionado. Esse contrato 

de repasse, embora tenha sido o suporte da licitação e da contratação, entretanto, está suspenso devido a 

pendências do município perante a Caixa Econômica Federal.  

Considerando que não se encontrou nenhum fato ou alegação de direito que denotasse eventual 

interesse público no processamento da presente representação. Ao contrário, constata-se que a discussão 

desses autos se cinge ao interesse eminentemente subjetivo da empresa representante para salvaguarda de 

seus direitos e interesses subjetivos.  

Considerando que, não deve ser conhecida a presente representação, uma vez que não foram 

satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU, cabendo 

informar ao interessado que o Tribunal de Contas da União não é o foro adequado para a discussão de 

questões envolvendo o direito subjetivo de empresas privadas perante o Poder Público Federal, cabendo 

ao Poder Judiciário a solução do tipo de demanda em tela, enquanto o objetivo de atuação desta Corte de 

Contas sempre está relacionada a fato ou ato que, em alguma medida, se configure ameaça aos bens 

públicos e/ou aos princípios que regem a administração pública federal.  

ACORDAM, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III; e 

237, parágrafo único do Regimento Interno/TCU, em: 

a) não conhecimento da presente representação tendo em vista não estarem preenchidos os 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento 

Interno/TCU;  

b) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo 

único do art. 235 do Regimento Interno do TCU; e  

c) dar ciência deste Acórdão à empresa Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda., CNPJ 

15.168.739/0001-84, encaminhando-lhe cópia do acórdão. 

 

1. Processo TC-000.844/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1.  Representante: Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda., CNPJ 15.168.739/0001-84 

1.2. Órgão/Entidade: Município de Livramento - PB 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (SECEX-PE). 

1.6. Representação legal: não há. 

   

ACÓRDÃO Nº 223/2016 – TCU – Plenário 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao  processo  a seguir relacionado, que trata 

de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 4/2015 e no 

contrato 99/2015 promovidos pela Prefeitura Municipal de Livramento (PB), que têm como objeto a 

contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia na pavimentação de cinco ruas, sendo 

elas as ruas Geni Caluete, João Pereira Filho, João Torres Vilar, Horácio José de Sousa e Teodomiro 

Ferreira Portela (trecho), todas na sede municipal.  

Considerando que a fonte dos recursos é o Contrato de Repasse 1003839-81/2013, Siafi 782573, 

celebrado em 23/12/2013 entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal 

(Caixa), e o município mencionado. Esse contrato de repasse, embora tenha sido o suporte da licitação e 

da contratação, estava suspenso devido a pendências do município perante a Caixa Econômica Federal e 

teve a sua vigência prorrogada até 31/7/2015, data anterior à assinatura do termo contratual para a 

prestação de serviços a serem prestados pela representante. 

Considerando que, não se encontrou nenhum fato ou alegação de direito que denotasse eventual 

interesse público federal no processamento da presente representação. Ao contrário, constata-se que a 

discussão desses autos culmina no interesse eminentemente subjetivo da empresa representante para 

salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos.  

Considerando que, não deve ser conhecida a presente representação, uma vez que não foram 

satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU, cabendo 

informar ao interessado que o Tribunal de Contas da União não é o foro adequado para a discussão de 

questões envolvendo o direito subjetivo de empresas privadas perante o Poder Público Federal, além de 

comunicar ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a prática de contratação de serviços pela 

Prefeitura Municipal de Livramento (PB) sem o respaldo de um contrato de repasse de recursos vigente à 

época. 

ACORDAM, com fundamento no  art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III; e 

237, parágrafo único do Regimento Interno/TCU, em: 

a) não conhecimento da presente representação tendo em vista não estarem preenchidos os 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento 

Interno/TCU;  

b) dar ciência deste Acórdão à empresa Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda., CNPJ 

15.168.739/0001-84, e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, encaminhando-lhes cópia do acórdão;  

c) arquivar o presente processo após a adoção das providências acima com fundamento no 

parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU. 

 

1. Processo TC-000.847/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1.  Representante: Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda., CNPJ 15.168.739/0001-84 

1.2. Órgão/Entidade: Município de Livramento - PB 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (SECEX-PE). 

1.6. Representação legal: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 224/2016 – TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata de 

Representação formulada pela empresa Eurexpress Travel Ltda. (peça 1), em que questiona a 

vantajosidade e a economicidade da Instrução Normativa 7/2012 editada pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), vigente até 

11/2/2015, que regulamentava a contratação de serviços de aquisição de passagens aéreas nacionais e 

internacionais no âmbito da Administração Pública Federal. 
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Considerando que realizadas as análises das peças processuais, foi proferido o Acórdão 1.973/2013-

TCU-Plenário (peça 43), contra o qual a representante interpôs Pedido de Reexame (peça s 57-58), sequer 

conhecido, consoante o disposto no Acórdão 2.574/2013-TCU-Plenário (peça 70), mantendo-se os termos 

da decisão original.  

Considerando que o Acórdão 1.973/2013-TCU-Plenário determinou à Selog o monitoramento das 

demais determinações, dirigidas à SLTI/MP, ao próprio MP e à Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac). Em decorrência, foi autuado processo de Monitoramento, TC 000.676/2014-4.  

Considerando que paralelamente às questões discutidas nos presentes autos, foram autuadas 

representações contra o Credenciamento 1/2014, promovido pela Central de Compras do Ministério do 

Planejamento, com vistas à aquisição de passagens diretamente das principais companhias aéreas que 

operam em trechos nacionais no País, TC 019.518/2014-5, e o Pregão Eletrônico SRP 2/2015, também 

conduzido pela Central, para contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos não atendidos 

pelas empresas aéreas credenciadas, domésticos e internacionais, destinados aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, TC 005.042/2015-1.  

Considerando que de forma mais pontual, ainda sobre aquisições de passagens aéreas pela 

Administração, a questão vem sendo tratada processo a processo, a exemplo dos TC 034.147/2013-6, TC 

001.043/2014- 5, TC 023.094/2015-0, que culminaram nos Acórdãos 554/2015, 1.314/2014, 3.360/2015, 

todos do Plenário, além do TC 016.740/2015-7, ainda sem julgamento de mérito.  

ACORDAM, com fundamento nos os arts. 17, IV e 143, III, do RI/TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 

nº 8.666/1993, em arquivar os presente autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, uma 

vez que cumpriu sua finalidade, seus desdobramentos estão sendo tratados no processo de 

Monitoramento, TC 000.676/2014-4 e as demais discussões quanto ao tema no âmbito do TCU estão 

devidamente autuadas, em trâmite ou encerradas, em processos próprios e específicos, atinentes a cada 

caso concreto, e apensar definitivamente este processo no TC-000.676/2014-4. 

 

1. Processo TC-003.273/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Apensos: 012.184/2013-6 (SOLICITAÇÃO) 

1.2. Representante: Eurexpress Turismo Ltda. (03.600.863/0001-98) 

1.3. Órgão/Entidade:  Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) 

1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.7. Representação legal: Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12.907/OAB-DF) e outros, 

representando Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF.  

 

ACÓRDÃO Nº 225/2016 – TCU – Plenário 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata de 

Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), mediante o Ofício 

830/15-SECPL, de 19/5/2015, informando, sobre a apreciação, pelo Acórdão APL-TC 00120/15, da 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Sapé/PB, relativa ao exercício de 2012 (peça 1).  

Considerando que mediante consultas efetuadas no site do TCE/PB, verificou-se que a referida 

deliberação decidiu comunicar à Secex/PB sobre possíveis irregularidades envolvendo convênios 

federais, consistentes na transferência de ajustes para a conta corrente 102.233-4, da agência 625-4 do 

Banco do Brasil, de livre movimentação pela prefeitura (peça 2, p. 1-4 e 29-33). 

Considerando que, em parte dos convênios noticiados, a irregularidade já está sendo tratada nesta 

Corte no TC 038.930/2012-9, não havendo razão para conhecer-se novamente da matéria.  

Considerando que quanto aos demais convênios, após diversas pesquisas não foi possível identificar 

os instrumentos de transferência voluntário dos recursos federais  
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ACORDAM, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III; e 

237, parágrafo único do Regimento Interno/TCU, em: 

a) Não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de 

admissibilidade previstos para a espécie pelo § 1º do art. 103 da Resolução TCU 259/2014;  

b) Determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do 

art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU; e  

c) Dar ciência ao representante; e 

d)  Apensar definitivamente este processo ao TC-038.930/2012-9. 

 

1. Processo TC-018.060/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82) 

1.2. Órgão/Entidade: Município de Sapé - PB 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (SECEX-PB). 

1.6. Representação legal: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 4/2016 – Plenário 

Relator – Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

 

ACÓRDÃO Nº 226/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 

250 a 252 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar parcialmente atendidas as 

recomendações contidas no item 1.7 do Acórdão 3.108/2011 – Plenário, adotar as seguintes medidas e 

arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

 

1. Processo TC-028.055/2011-0 Monitoramento (em Relatório de Levantamento) 
  1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 

  1.2. Unidades: Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Ministério da 

Educação; Ministério das Cidades e Ministério do Turismo 

  1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) 

  1.6. Representação legal: não há 

  1.7. Reiterar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fulcro no art. 11, inciso I, da Lei 10.180/2001, 

as recomendações constantes dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 3.108/2011 –  Plenário, transcritas a 

seguir, no sentido de orientar os órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal, inclusive por 

meio da inclusão de rotinas de comunicação no Siafi, sobre: 

“1.7.1. a obrigatoriedade de se observar o disposto no parágrafo 1º do art. 1º da Lei Complementar 

101/2000 quando da inscrição de despesas em restos a pagar não processados; 

1.7.2. a necessidade de se inscrever a despesa em restos a pagar não processados pelos valores previstos 

nos respectivos contratos; 

1.7.3. a importância de se inscrever a despesa em restos a pagar não processados observando-se o 

emprego de recursos financeiros definidos no cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho do 

respectivo convênio ou contrato de repasse.” 
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  1.8. Recomendar: 

  1.8.1. à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que, conjuntamente, 

verifiquem a possibilidade de iniciar processo de revisão das normas que tratam da inscrição e 

manutenção de despesas em restos a pagar não processados, em especial das disposições dos §§ 2º e 3º do 

art. 68 do Decreto 93.872/1986, com as alterações dadas pelo Decreto 7.654/2011, com a finalidade de verificar 

a adequação da flexibilidade de inscrição e reinscrição de despesa em restos a pagar não processados concedida 

por esses dispositivos, bem como a possibilidade de aprimoramento de suas disposições; 

  1.8.2 ao Ministério do Turismo que elabore e apresente a este Tribunal plano de ação com medidas 

que visem o controle e a diminuição do montante de restos a pagar não processados inscritos e reinscritos 

por esse órgão ao término do exercício de 2014, com atenção especial ao cumprimento das disposições do 

Decreto 8.407/2015, com as alterações dadas pelo Decreto 8.551/2015;  

  1.8.3. ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Educação e ao Ministério do Turismo que 

regularizem o cadastro no Siafi dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados no que se 

refere à informação do número do processo, contrato, termo ou outro instrumento similar, com a 

finalidade de garantir a transparência do gasto público, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 1º da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; 

  1.9. Encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional; à Secretaria de 

Orçamento Federal; à Controladoria-Geral da União; ao Ministério da Fazenda; ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; ao Ministério da Educação; ao Ministério das Cidades, ao Ministério 

do Turismo e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. 

 

ACÓRDÃO Nº 227/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 

169, 237 e 250 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, 

considerá-la improcedente, indeferindo a medida cautelar pleiteada, em face da ausência de indícios 

capazes de caracterizar o perigo da demora, uma vez que o contrato já foi assinado, tampouco a 

plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que os argumentos apresentados se mostraram 

insubsistentes, entendimento este que está de acordo com a análise contida nos pareceres emitidos nos 

autos, arquivando-se o processo após cientificar a representante, com o envio de cópia da respectiva 

instrução: 

 

1. Processo TC-000.734/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Representante: M.I. Montreal Informática S.A. (CNPJ: 42.563.692/0001-26) 

  1.2. Unidade: Defensoria Pública da União (DPU) 

  1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.5. Unidade Técnica: Selog 

  1.6. Representação legal: João Geraldo Piquet Carneiro (OAB/DF 800-A) e outros 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

 

ACÓRDÃO Nº 228/2016 - TCU - Plenário 
 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 

243 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e art. 35 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em 

considerar atendida a determinação constante nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1.795/2015 – Plenário, 

autorizando, em consequência, o encerramento destes autos, conforme os pareceres emitidos: 
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1. Processo TC-010.975/2015-2 (MONITORAMENTO EM REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 

  1.2. Unidade: CELG Distribuição S.A. 

  1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.5. Unidade Técnica: Secex/GO 

  1.6. Representação legal: Karina Neuls (OAB/DF 29.267) 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

 

ACÓRDÃO Nº 229/2016 - TCU - Plenário 

 

1.  Processo TC-014.664/2015-1 (PEDIDO DE REEXAME) 

2.  Recorrente: 6Brasil Projetos e Construções Ltda. 

3.  Unidade: Caixa Econômica Federal 

4.  Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

4.1 Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 

5.  Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado  

6.  Unidade Técnica: Serur 
7.  Advogados constituído nos autos: Igor Renato Coutinho Vilela (OAB/MG nº 111.686) e Aurélio 

Rezende Silveira (OAB/DF nº 42.293) 
8.  Acordão: 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame apresentado por 

6Brasil Projetos e Construções Ltda. (peça 14) em face do Acórdão nº 1.640/2015-Plenário. 

Considerando que, por meio do Acórdão nº 1.640/2015-Plenário, este Tribunal decidiu não 

conhecer da documentação apresentada pela 6Brasil Projetos e Construções Ltda. como representação, 

por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU c/c o 

art. 103, § 1º, parte final, da Resolução TCU 259/2014; 

Considerando que a jurisprudência desta Corte não alberga automaticamente o representante como 

parte nos autos; 

Considerando que para interpor pedido de reexame é necessário demonstrar razão legítima para 

intervir no processo e se habilitar como interessado em etapa anterior, conforme previsto na Portaria TCU 

nº 35/2014; 
Considerando, desse modo, que a representante não possui legitimidade para recorrer, nos termos 

do art. 48 da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno; 

Considerando que o exame de admissibilidade da Serur (peça 19) propõe o não conhecimento do 

recurso; 

Considerando que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 21) corrobora o 

posicionamento da unidade técnica. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 146, 282 e 286 

do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso, dando ciência desta deliberação à 

recorrente. 

 

ACÓRDÃO Nº 230/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 

169, 237 e 250 do Regimento Interno/TCU, e art. 43 da Resolução 259/2014, ACORDAM em conhecer 
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da representação, para no mérito considerá-la improcedente, indeferindo, por conseguinte, o pedido de 

medida cautelar formulado, sem prejuízo de adotar a providência abaixo, arquivando-se o processo após 

cientificar a representante, com o envio de cópia da respectiva instrução: 

 

1. Processo TC-020.163/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Representante: Transglobal Serviços Ltda. (01.362.266/0001-47) 

  1.2. Interessada: W. Pereira Navegação Ltda. (14.172.647/0001-05) 

  1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

  1.4. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.6. Unidade Técnica: Secex/AM 

  1.7. Representação legal: Taisa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros representando a 

Petrobras; Alberto Simonetii Cabral Neto (OAB/AM 2.599) e outros representando W. Pereira 

Navegação Ltda. e Luiz Carlos Bettiol (OAB/DF 222) e outros representando a Transglobal Serviços 

Ltda. 

  1.8 Constituir processo específico para exame da questão levantada pela unidade técnica na 

instrução de peça 105, parágrafos 20/24, realizando as diligências propostas no parágrafo 31, alínea “c”. 

 

ACÓRDÃO Nº 231/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 

e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-

la improcedente, indeferindo o requerimento de medida cautelar formulado pela Complexx Tecnologia 

Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, 

arquivando-a e dando ciência à representante com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os 

pareceres emitidos nos autos: 

 

1. Processo TC-030.696/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Representante: Complexx Tecnologia Ltda. (01.353.487/0001-59) 

  1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso 

  1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás (SECEX-GO). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 232/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 

237 e 250 a 252 e 276 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, 

ACORDAM em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido 

de cautelar e arquivá-la, notificando a representante e a unidade jurisdicionada: 

 

1. Processo TC-034.812/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Representante: I. A. Lima – ME (CNPJ 14.777.617/0001- 22) 

  1.2. Unidade: 21ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RO - MJ 

  1.3. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
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  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (SECEX-AM). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 1/2016 – Plenário 

Relatora – Ministra ANA ARRAES 

 

ACÓRDÃO Nº 233/2016 - TCU - Plenário 
 

VISTOS estes embargos de declaração opostos por Alfeu Mezavilla contra o acórdão 2.632/2015 – 

Plenário, que negou provimento a seu recurso de reconsideração; 

considerando que o art. 34, § 1º, da Lei 8.443/92 determina que embargos de declaração devem ser 

opostos no prazo de 10 (dez) dias; 

considerando a intempestividade dos embargos, uma vez que o embargante foi notificado da 

deliberação em 06/11/2015 e somente protocolou seu recurso nesta Corte em 25/11/2015, 17 (dezessete) 

dias após a notificação; 

considerando que o embargante não apresentou nenhum fato que justificasse o conhecimento dos 

embargos intempestivos, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92; 

considerando que o responsável não demonstrou a existência de omissão, mas tão-somente 

rediscutiu o mérito do processo; 

considerando que a Secretaria de Recursos - Serur examinou todos os questionamentos feitos pelo 

recorrente no recurso de reconsideração; 

considerando que, expressamente, foram acolhidos como razões de decidir, no voto condutor da 

deliberação embargada, os fundamentos postos pela Serur e pelo Ministério Público junto ao TCU para 

que o recurso de reconsideração fosse improvido; 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por 

unanimidade, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer destes embargos 

de declaração e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 

 

1. Processo TC-012.596/2013-2 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 
1.1. Classe de Assunto: I.   

1.2. Embargante: Alfeu Mezavilla Lopes (CPF 208.911.807-53). 

1.3. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Centro. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 

1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.7. Unidade Técnica: não atuou. 

1.8. Representação legal: não há. 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 234/2016 - TCU - Plenário 
 

Vistos estes embargos de declaração opostos por Medix Brasil Produtos Hospitalares e 

Odontológicos Ltda.-ME (peça 242) contra o acórdão 2.932/2015 – Plenário, que não conheceu dos 

embargos de declaração opostos contra o acórdão 2.162/2013 – Plenário, por intempestividade. 



29 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

considerando que o embargante alega, neste passo, que se equivocou ao mencionar a decisão 

questionada nos embargos de declaração apreciados por meio do acórdão 2.932/2015 – Plenário, uma vez 

que queria contestar o acórdão 1.140/2015 – Plenário, o que teria feito tempestivamente; 

considerando que o acórdão 1.140/2015 – Plenário retificou o acórdão 2.162/2013 – Plenário;  

considerando que a aludida retificação tão somente corrigiu erro material concernente à grafia do 

nome das empresas condenadas (“...onde se lê ‘Sobieski & Sobieski Ltda-ME’, leia-se ‘Sobieski e 

Sobieski Ltda-ME’,... onde se lê ‘Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.’, leia-se 

‘Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda-ME’, mantendo-se os demais termos da 

deliberação ora retificada”); 

considerando que o embargo apreciado pelo acórdão 2.932/2015 – Plenário, ora atacado, em nada 

fez referência ao conteúdo do acórdão 1.140/2015 – Plenário, e sim à deliberação proferida por meio do 

acórdão 2.162/2013 – Plenário; 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer destes embargos de 

declaração, dar ciência desta deliberação à recorrente e arquivar o presente processo. 

 

1. Processo TC-044.445/2012-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 
  1.1. Apensos: TC 024.833/2013-4 e TC 026.208/2011-3. 

  1.2. Classe de Assunto: I 

  1.3. Recorrente: Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.-ME (CNPJ 

10.268.780/0001-09). 

  1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. 

  1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.7. Unidade Técnica: não atuou. 

  1.8. Representação legal: não há. 

  1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 235/2016 - TCU - Plenário 
 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do 

Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações feitas à Superintendência do Patrimônio 

da União no Estado do Rio de Janeiro-SPU/RJ nos subitens 1.9.1 a 1.9.5 do acórdão 2.438/2012-Plenário 

e parcialmente cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.9.6 e 1.9.7 do mesmo acórdão; em 

encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução à peça 14, à Superintendência do 

Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro-SPU/RJ; em apensar este processo ao TC 

003.227/2011, nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno, c/c o art. 5º, inciso II, da Portaria 

Segecex 27/2009, e  em fazer a determinação e dar a ciência relacionadas abaixo. 

 

1. Processo TC-016.425/2015-4 (MONITORAMENTO) 
  1.1. Classe de Assunto: V. 

  1.2. Unidade: Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro. 

  1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. dar ciência à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro- SPU/RJ 

sobre o não cumprimento, em sua totalidade, dos subitens 1.9.6 e 1.9.7 do acórdão 2.438/2012-Plenário, e 
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determinar àquela unidade a conclusão dos procedimentos cabíveis para atendimento integral daqueles 

subitens em 180 dias;  

  1.8. determinar à Secex/RJ que monitore o cumprimento integral dos subitens 1.9.6 e 1.9.7 do 

acórdão 2.438/2012-Plenário, nos termos do art. 243 do Regimento Interno.  

 

ACÓRDÃO Nº 236/2016 - TCU - Plenário 
 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos II e III do Regimento Interno, em considerar atendidos os itens 

9.1.1 e 9.2.1; em considerar em atendimento o item 9.1.2; em considerar não atendido o item 9.2.2; em 

considerar não monitoráveis os itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.9, todos do acórdão 3.413/2012-Plenário; 

em arquivar este processo e em fazer a determinação e dar as ciências relacionadas abaixo. 

 

1. Processo TC-016.686/2015-2 (MONITORAMENTO) 
  1.1. Classe de Assunto: V. 

  1.2. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

  1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmb). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. determinar à SecexAmb que acompanhe, por meio das contas dos próximos exercícios do 

Ibama, a situação da implantação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA), até conclusão do 

cronograma encaminhado pelo Ibama ao TCU por meio do Ofício 79/2015/GP-IBAMA, que prevê que o 

referido sistema estará totalmente implantado até 2018;  

  1.8. dar conhecimento deste acórdão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do 

Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, à 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia (TCE/RO). 

 

ACÓRDÃO Nº 237/2016 - TCU - Plenário 
 

Visto este monitoramento do cumprimento das seguintes determinações, constantes dos subitens 

1.7.1 a 1.7.3 do acórdão 400/2015-Plenário: 

  “1.7.1. determinar à Superintendência Regional do Incra/MT que:   

  1.7.1.1. adote, no prazo de 90 (noventa) dias, providências para ressarcimento dos débitos de R$ 

26.141,52 (vinte e seis mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 146.769,80 

(cento e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) decorrentes, 

respectivamente, do pagamento por serviços de mobilização da construção do centro de comercialização e 

da inexecução parcial de estradas, no âmbito do convênio 42/2005, e, se necessário, instaure tomada de 

contas especial, independentemente de o referido convênio ainda estar vigente; 

  1.7.1.2. na hipótese de instauração de tomada de contas especial em relação ao mencionado débito 

de R$ 146.769,80, referente à inexecução parcial das estradas no convênio 42/2005, avalie a possível 

responsabilidade solidária da empresa Aroeira Consultoria e Planejamento Ltda., caso se confirme que era 

atribuição da referida empresa efetuar o acompanhamento técnico das obras de construção e recuperação 

de estradas; 

  1.7.1.3. ao analisar a prestação de contas final do convênio 20/2006, caso verifique que a 

quantidade de combustíveis e lubrificantes adquirida segundo as notas fiscais apresentadas é 

significativamente superior ao consumo estimado para as obras executadas diretamente pela prefeitura 
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convenente, considere como despesa comprovada mediante as referidas notas fiscais apenas o valor da 

quantidade correspondente ao consumo estimado; 

  1.7.1.4. informe sobre o cumprimento das determinações contidas nos subitens anteriores no 

próximo relatório de gestão e/ou processo de prestação de contas anual, bem como sobre a situação atual 

das obras das escolas do convênio 042/2005; 

  1.7.2. determinar à Controladoria-Geral da União - CGU que se manifeste no relatório de auditoria 

de gestão do próximo processo de prestação de contas do Incra/MT, se for o caso, a respeito do 

cumprimento das determinações anteriores; 

  1.7.3. determinar à Secex/MT que encaminhe cópia deste acórdão, acompanhada de cópia da 

instrução à peça 32, à Superintendência Regional do Incra/MT e à Controladoria-Geral da União – CGU”; 

  considerando que, no convênio 42/2005, remanescem possíveis débitos nos valores de 

R$ 146.769,80 e de R$ 26.141,52; 

  considerando que, no convênio 20/2006, no tocante às questões relacionadas à inexecução parcial 

de estradas vicinais e à diferença no quantitativo de combustíveis, apuradas pelo controle interno, o 

Incra/SR-MT tem adotado providências para cobrar dos responsáveis a devolução dos valores 

irregularmente despendidos; 

  considerando que a Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso – SR (13) MT 

encaminhou, em 29.1.2016, expediente dando notícia da instauração da tomada de contas especial relativa 

ao convênio 42/2005; 

  considerando, finalmente, que as determinações sugeridas pela Secretaria de Controle Externo no 

Estado de Mato Grosso – Secex/MT são suficientes para regularizar as situações ainda pendentes; 

  ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 8º, §1º, da Lei 

8.443/1992, 169, inciso V, e 250, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações abaixo 

indicadas e em arquivar estes autos.   

1. Processo TC-031.641/2012-1 (MONITORAMENTO) 
1.1. Apenso: TC 013.822/2010-1 (Representação). 

1.2. Classe de Assunto: V. 

1.3. Unidades: Controladoria-Geral da União – CGU e Superintendência Regional do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso – Incra/MT. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso – Secex/MT. 

1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:  

1.8.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do acórdão 400/2015 - 

Plenário; 

1.8.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações do subitem 1.7.1.3 do acórdão 400/2015 

- Plenário; 

1.8.3. considerar prejudicado o cumprimento dos subitens 1.7.1.4 e 1.7.2 do acórdão 400/2015 – 

Plenário, uma vez que tais questões já estão sendo acompanhadas nestes autos; 

1.8.4. determinar à Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso que: 

1.8.4.1. conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências para ressarcimento dos débitos 

abaixo indicados, decorrentes da inexecução parcial de estradas vicinais e da diferença no quantitativo de 

combustíveis, apuradas pela Controladoria-Geral da União no âmbito do convênio 20/2006 (Siafi 

595802), e, caso a prefeitura de Confresa/MT não recolha a dívida aos cofres da União e/ou desconstitua 

totalmente seu fato gerador, instaure tomada de contas especial: 

Fato gerador Valor 

original 

(R$) 

Data 
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Inexecução 

parcial de 

estradas vicinais. 

35.000,00 17/09/2008 

28.943,58 17/09/2008 

32.072,19 05/12/2008 

19.000,00 09/12/2008 

98.000,00 11/12/2008 

Diferença no 

quantitativo de 

combustíveis. 

11.539,58 10/06/2008 

91.999,00 17/09/2008 

98.000,00 11/12/2008 

   

  1.8.4.2. conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, a tomada de contas especial para ressarcimento 

dos débitos abaixo indicados, decorrentes da inexecução parcial dos serviços contratados para construção 

e recuperação de estradas nos Projeto de Assentamento PA Independente I e Fartura e da antecipação de 

pagamento por serviços de construção do Centro de Comercialização no âmbito do convênio 42/2005 

(Siafi 539240): 

 

Fato gerador Valor original 

(R$) 

Data 

Inexecução 

parcial dos 

serviços 

contratados. 

146.769,80 31/12/2007(*) 

Antecipação de 

pagamento por 

serviços de 

construção do 

Centro de 

Comercialização. 

26.141,52 31/12/2007(*) 

      (*) data da última liberação dos recursos, conforme consulta no sistema Siafi (peça 75). 

  1.8.4.3. na condução dos trabalhos da tomada de contas especial em relação aos débitos indicados 

no subitem 1.8.4.2, avalie a possível responsabilidade solidária da empresa Aroeira Consultoria e 

Planejamento Ltda., caso se confirme que era atribuição da referida empresa efetuar o acompanhamento 

técnico das obras de construção e recuperação de estradas; 

  1.8.4.4. adote providências para recebimento definitivo das escolas objeto do convênio 42/2005, 

independente da necessidade de assinar novo termo ou acordo com a Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso, a fim de verificar a conformidade das obras com o plano de trabalho aprovado, levando em 

consideração aspectos físicos e financeiros do empreendimento; 

  1.8.4.5. informe sobre o cumprimento das determinações dos subitens anteriores no próximo 

relatório de gestão e/ou processo de prestação de contas anual, bem como sobre a situação atual das obras 

das escolas do convênio 042/2005; 

  1.8.5.  determinar à Controladoria-Geral da União que se manifeste, no relatório de auditoria de 

gestão do próximo processo de prestação de contas do Incra/MT, se for o caso, a respeito do cumprimento 

das determinações anteriores; 

  1.8.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada de cópia da instrução à peça 76, à 

Superintendência Regional do Incra/MT e à Controladoria-Geral da União – CGU; 

  1.8.7. arquivar os autos. 

 

ACÓRDÃO Nº 238/2016 - TCU - Plenário 
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Considerando que o recorrente abaixo indicado ingressou com pedido de reexame contra o acórdão 

2.913/2015-Plenário, prolatado neste monitoramento; 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos do artigo 146 e 282 do 

Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, por ausência de legitimidade e interesse 

recursal; e em dar ciência às partes e à unidade interessada do teor desta decisão, encaminhando-lhes 

cópia da mesma, acompanhada da instrução da unidade técnica.  

 

1. Processo TC-039.688/2012-7 (MONITORAMENTO) 
  1.1. Classe de Assunto: I. 

  1.2. Recorrente: município de São Vicente - SP. 

  1.3. Unidade: município de São Vicente - SP. 

  1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Raimundo Carreiro. 

  1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo no Estado 

de São Paulo (Secex-SP). 

  1.8. Representação legal: não há. 

  1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 239/2016 - TCU - Plenário 
 

Visto este processo de auditoria realizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios - TJDFT para verificar a conformidade no pagamento de magistrados e servidores e outros 

assuntos referentes à área de pessoal; 

considerando que o subitem  9.3.3. do acórdão  621/2010-Plenário determinou ao TJDFT que, 

observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, “reveja todos os valores pagos a título de VPNI, 

decorrente de parcelas incorporadas de quintos ou décimos, atualizando-os apenas em razão das revisões 

gerais de remuneração dos servidores públicos federais, ocorridas nos últimos cinco anos, com exclusão 

de todos os demais reajustes, também realizados neste período, nos termos do art. 62-A da Lei nº 

8.112/90, bem como do respectivo parágrafo único, abstendo-se de atualizá-la nas alterações dos valores 

da remuneração dos cargos em comissão e das funções de confiança”,  entre outras deliberações; 

considerando que o acórdão 2.900/2014-Plenário, que julgou pedidos de reexame interpostos pelos 

magistrados do TJDFT, pela Associação de Servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Assejus e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da 

União no Distrito Federal - Sindijus/DF, determinou a inclusão do subitem 9.3.15 no acórdão 621/2010-

Plenário, segundo o qual cabe ao TJDFT a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa aos 

seus servidores e magistrados previamente à implementação de medidas que os afetem diretamente; 

considerando a interposição de pedidos de reexame por Danilo Morais Lacerda,  Maria das Graças 

Ribeiro de Rezende, Maria de Aparecida Guimarães Santos e Marineusa de Oliveira e Oliveira, contra o 

acórdão  621/2010-Plenário; 

considerando que este Tribunal, naquela oportunidade, exerceu a chamada jurisdição objetiva, em 

uma relação que envolveu apenas a unidade jurisdicionada a esta Corte;  

considerando que, em face do item recorrido, não se exige a aplicação do contraditório e da ampla 

defesa no âmbito desta Corte, posto que o exercício de tais prerrogativas deverá ser amplamente 

observado pela unidade jurisdicionada a quem se dirigiu as determinações do acórdão recorrido; 

considerando que este Tribunal expediu determinação genérica e abstrata, acerca de situação não 

individualizada, que o órgão ficou encarregado de apurar concretamente, e que a causa submetida ao juízo 

a quo não poderá ser objeto de análise em via recursal; 
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considerando que a natureza da mencionada deliberação não é desconstitutiva, não há que 

reconhecer aos recorrentes sucumbências nos presentes autos e, assim, não há interesse em intervir dos 

recorrentes e legitimidade recursal; 

considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos pelo não conhecimento dos 

recursos; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, diante das razões 

expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 146, 278 e 282 do 

Regimento Interno, em não conhecer dos pedidos de reexame, em razão da ausência de legitimidade e 

interesse recursal, e em dar ciência desta deliberação aos recorrentes. 

 

1. Processo TC-001.205/2008-8 (PEDIDO DE REEXAME) 
1.1. Classe de Assunto: I. 

1.2. Recorrentes: Maria de Aparecida Guimarães Santos (CPF 114.496.161-00), Danilo Morais 

Lacerda (CPF 547.904.766-34), Maria das Graças Ribeiro de Rezende (CPF 417.548.911-87) e 

Marineusa de Oliveira e Oliveira (CPF 076.158.091-34). 

1.3. Interessados: Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (CNPJ 

01.225.986/0001-60), Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União 

no DF (CNPJ 26.446.781/0001-36) e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (CNPJ 

00.531.954/0001-20). 

1.4. Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.6. Representante do Ministério Público: não atuou nesta fase.  

1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos – Serur. 

1.9. Representação legal: Maria de Aparecida Guimarães Santos (OAB/DF 14.192) e outros, Jonas 

Modesto da Cruz (OAB/DF 13.743) e outros, Tatiane Alves da Silva (OAB/DF 26.438), Kelly Cristiane 

Marques Gonçalves (OAB/DF 21.193) e Aracéli Alves Rodrigues (OAB/DF 26.720) e outros. 

1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 240/2016 - TCU - Plenário 
 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em encaminhar cópia desta deliberação, 

assim como das peça 22 e 29 ao Ministério da Educação, ao FNDE e às Secretarias de Educação do 

Estado de Pernambuco e dos municípios de Buíque, Olinda, Sertânia, São Lourenço da Mata, 

Tupanatinga e Águas Belas; em encaminhar cópia das peças 19 e 20 ao FNDE e à Secretaria de Educação 

do Estado de Pernambuco; em apensar o presente processo ao TC 025.384/2015-5, consolidador da FOC 

e fazer as determinações e dar as ciências relacionadas abaixo. 

 

1. Processo TC-023.877/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
  1.1. Classe de Assunto: V. 

  1.2. Responsáveis: Aloizio Mercadante Oliva (CPF 963.337.318-20); Antônio Idilvan de Lima 

Alencar (CPF 381.675.653-00). 

  1.3. Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação 

(vinculador); Prefeitura Municipal de Águas Belas - PE; Prefeitura Municipal de Buíque - PE; Prefeitura 

Municipal de Olinda - PE; Prefeitura Municipal de Paudalho - PE; Prefeitura Municipal de Recife - PE; 

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE; Prefeitura Municipal de Sertânia - PE; Prefeitura 

Municipal de Tupanatinga - PE; Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 

  1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE). 

  1.7. Representação legal: não há. 

  1.8. com fundamento no art. 250, inciso II do Regimento Interno, determinar ao Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação que analise as prestações de contas apresentadas pela unidade 

executora Conselho Escolar José Antônio Fagundes dos recursos vinculados ao Programa Dinheiro Direto 

na Escola PDDE - Educação Integral do exercício 2014 e, no prazo de 180 dias a contar do recebimento 

da notificação, informe a este Tribunal as providências adotadas em relação às irregularidades detectadas, 

inclusive com a instauração de tomada de contas especial, se for o caso;  

  1.9. dar ciência à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco de que as informações 

constantes das cópias de cheques apresentadas a título de prestação de contas pela Escola Estadual José 

Antônio Fagundes dos recursos vinculados ao PDDE- Educação Integral do exercício de 2014 divergem 

daquelas constantes dos extratos bancários;  

  1.10. dar ciência ao FNDE de que o atraso no repasse dos recursos às escolas do PDDE Educação 

Integral relativo ao exercício 2014 afrontou o art. 9º da Resolução FNDE 10/2013 e ocasionou o 

comprometimento/suspensão das atividades do PDDE Educação Integral na Escola Estadual Professor 

Fernando Mota e no Colégio Gérson de Albuquerque Maranhão, ambas em Pernambuco.  

 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 241/2016 - TCU - Plenário 
 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno e de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação a Eduardo Cesar Montezuma Brito, ante 

o recolhimento da multa que lhe foi aplicada; e em dar ciência desta deliberação ao responsável. 

   
Quitação relativa ao subitem 9.2 do acórdão 2.953/2011 - Plenário.  
 
Eduardo Cesar Montezuma Brito  
Valor original da multa: R$ 8.000,00    Data de origem do débito: 9/11/2011  
Valor recolhido: R$ 7.979,05   Data do recolhimento: 29/12/2015 
  (última parcela) 

 

1. Processo TC-025.439/2009-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
  1.1. Classe de Assunto: V. 

  1.2. Responsável: Eduardo Cesar Montezuma Brito (CPF 036.059.812-91). 

  1.3. Interessados: Escola de Música e Orquestra Filarmônica Musicalizar (CNPJ 01.927.222/0001-

17); Fundação Universidade Federal do Acre (CNPJ 04.071.106/0001-37); Ministério do Trabalho e 

Emprego (extinto). 

  1.4. Unidade: Escola de Música e Orquestra Filarmônica Musicalizar. 

  1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre (Secex-AC). 

  1.8. Representação legal: não há. 

  1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 242/2016 - TCU - Plenário 
 
Vistos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa 



36 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 
Carvalho Multisserviços Eireli-EPP, em face de supostas irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 
33/2015, promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

Considerando que as exigências fixadas no edital e questionadas pelo representante estão de acordo 
com a IN SLTI/MPOG 2/2008, com as Lei. 8.666/1993 e 10.520/2002 e com as normas do sistema 
Comprasnet; 

ACORDAM, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do 
Regimento Interno, em conhecer desta representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de 
medida cautelar, dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à representante 
e à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, arquivar o presente processo e fazer a recomendação 
constante do item 1.8 abaixo. 

 

1. Processo TC-000.120/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Classe de Assunto: VII. 

  1.2. Representante: Carvalho Multisserviços Eireli - EPP. 

  1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

  1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ). 

  1.7. Representação legal: André Ebert Santos, OAB/RJ 155.122. 

  1.8. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a oportunidade e conveniência 

da criação de grupo de trabalho com vistas a elaboração de propostas de alterações legais, mormente em 

relação às Leis 8.443/1992 e 8.666/1993, de forma a corrigir desvios de conduta verificados nos 

processos que aqui tramitam, em especial os do tipo representação. 

 

ACÓRDÃO Nº 243/2016 - TCU - Plenário 
 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso III, do 

Regimento Interno, em considerar atendido o item 9.3 do acórdão 2.131/2015 - Plenário; em dar ciência 

desta deliberação e da instrução à peça 111 à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e 

em arquivar o processo. 

 

1. Processo TC-002.627/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Apensos: TC 002.950/2014-6 (REPRESENTAÇÃO) 

1.2. Classe de Assunto: VII. 

1.3. Unidade: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 

– Seppir/PR. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (OAB/DF 12004) e outros, representando 

Logsolution-Mariana Van Erven Santos-EPP; Marçal Justen Neto (OAB/PR 35912) e outros, 

representando Ctis Tecnologia S/A.  

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 244/2016 - TCU - Plenário 
 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, 
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inciso VII, do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, em conhecer desta 
representação, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar inaudita altera 
parte formulado pela Salmos Comércio, Representações e Serviços Ltda., tendo em vista a inexistência 
dos pressupostos necessários para adoção da referida providência, dar ciência desta deliberação, bem 
como da instrução da unidade técnica, ao representante e ao IFRN e arquivar este processo. 

 

1. Processo TC-033.738/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Classe de Assunto: VII. 

  1.2. Representante: Salmos Comércio, Representações e Serviços Ltda. (CNPJ 06.982.630/0001-

95). 

  1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

  1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE). 

  1.7. Representação legal: não há. 

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 245/2016 - TCU - Plenário 
   

Vista esta representação do deputado federal Augusto Coutinho, com pedido de adoção de medida 

cautelar, contra a realização da sessão pública dos Leilões 1, 2 e 3/2015-Antaq, conduzidos pela Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq e pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da 

República – SEP/PR para licitar concessões de arrendamentos de terminais portuários; 

considerando haver sido apontada possível ilegalidade na substituição, sem realização de novas 

audiências públicas, do critério de julgamento de propostas, alterado de “maior volume de carga” e 

“modicidade tarifária” para “maior valor de outorga”; 

considerando que os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) relativos às 

concessões leiloadas foram submetidos a este Tribunal, por força da Instrução Normativa TCU 27/1998; 

considerando que aqueles EVTEA, em conjunto com as minutas de edital e de contrato e 

respectivos anexos, haviam sido submetidos a críticas da sociedade nas Audiências Públicas 3 e 4/2013, 

por meio das quais eventuais interessados puderam registrar suas contribuições àqueles documentos; 

considerando que a alteração do critério de julgamento, por si só, não exige realização de novas 

audiências públicas; 

considerando que o Decreto 8.033/1993 autoriza expressamente o julgamento pelo critério “maior 

valor de outorga”; 

considerando que o Plenário deste Tribunal, por meio do acórdão 2.413/2015-Plenário, ao examinar 

especificamente a alteração do critério de julgamento para “maior valor de outorga”, comunicou à 

SEP/PR e à Antaq não haverem sido detectadas irregularidades ou impropriedades que obstassem o 

regular prosseguimento do processo concessório do bloco I, fase I, do programa de arrendamentos 

portuários; 

considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, 

Hídrica e Ferroviária – SeinfraHidroFerrovia pela denegação da providência cautelar pleiteada e pela 

improcedência desta representação; 

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 237, IV, do 

Regimento Interno, em conhecer desta representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de 

cautelar formulado, arquivar os autos e encaminhar ao representante cópia desta deliberação e da 

instrução à peça 3. 
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1. Processo TC-033.911/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Classe de Assunto: VII. 

 1.2. Representante: Deputado Federal Augusto Rodrigues Coutinho de Melo. 

 1.3. Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários-Antaq e Secretaria de Portos da 

Presidência da República - SEP/PR. 

 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 

(SeinfraHidroFerrovia) 

 1.7. Representação legal: Apuám Carvalho da Costa (OAB/DF 32.322), representando Augusto 

Rodrigues Coutinho de Melo. 

 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

 

RELAÇÃO Nº 5/2016 – Plenário 

Relator – Ministro BRUNO DANTAS 

 

ACÓRDÃO Nº 246/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 26 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o 

parcelamento da multa em 10 (dez) meses, aplicada a Marco Aurélio Saber de Lima (222.899.506-10) 

pelo Acórdão 3.059/2011-TCU-Plenário, conforme solicitado (peça 235), de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos: 

 

1. Processo TC-005.207/2004-8 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2003) 
  1.1. Apenso: TC-010.428/2003-1 (REPRESENTAÇÃO) 

  1.2. Responsáveis: Adenir Jose de Sousa (806.158.721-15); Annerita de Lima Menezes 

(247.339.621-34); Antonio Gomes de Aguiar (315.266.241-68); Benevides Leonel da Silva (056.665.461-

04); Britto Construtora Ltda (01.909.541/0001-08); Christine Ferreira Resplande Noguira (509.274.851-

68); Ely Rodrigues de Almeida (254.460.611-87); Fernanda da Silva Frazão (836.283.041-72); Glaucia 

Maria Teodoro Reis (169.165.901-06); Gleyson Alves de Morais (817.100.701-53); Goncalo Teixeira e 

Silva (075.290.901-00); Humberto Vilani (382.091.282-72); Jose Chaves de Melo (035.717.421-68); Jose 

Fernando Alves de Sousa (378.752.486-04); Lacy de Lourdes Borges (124.390.291-49); Luiz Antonio da 

Veiga Jardim (282.601.711-04); Lícia Camilher Machado Brandão (251.214.801-72); Marco Aurelio 

Saber de Lima (222.899.506-10); Marcus Flavio Noleto Jube (382.288.661-00); Marllus Naves de Avila 

(517.877.761-15); Nailton Severino da Fonseca (377.899.961-34); Paulo Maria Teles Antunes 

(021.349.501-53); Pedro Lucchesi Junior (234.401.471-34); Roldao Oliveira de Carvalho (052.932.431-

87); Salvador Lopes (012.798.901-34); Stanley Simmonds (509.838.901-10); Thales Perrone Machado 

(730.505.040-72); Ubiratan Cipriano Aguiar (347.632.441-91); Wilson Gamboge Junior (799.305.061-

87) 

  1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 

  1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 

  1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás (SECEX-GO). 

  1.7. Representação legal: Alexandre Alencastro Veiga Hsiung (20045/OAB-GO), representando 

Lícia Camilher Machado Brandão e Annerita de Lima Menezes; Anna Vitória Gomes Caiado 
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(21047/OAB-GO) e outros, representando Glaucia Maria Teodoro Reis; Samuel Martins Gonçalves 

(17385/OAB-GO) e outros, representando Roldao Oliveira de Carvalho; Mariana Pereira de Sá 

(30.090/OAB-GO) e outros, representando Britto Construtora Ltda; Marcos César Gonçalves de Oliveira 

(20631/OAB-GO), representando Marco Aurelio Saber de Lima.  

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 247/2016 - TCU - Plenário 
 

Considerando que os presentes embargos de declaração (peça 276), protocolados em 23/11/2015, 

não especificam contra qual acórdão estariam sendo opostos; 

Considerando que, pelo seu teor, os embargos de declaração não se referem especificamente à 

última deliberação proferida nos presentes autos, Acórdão 2.586/2015 - Plenário, única deliberação contra 

a qual eles estariam tempestivos, conforme o art. 34, § 1º, da Lei 8.443/1992; 

Considerando que o acórdão anterior à referida deliberação, Acórdão 3.125/2013 - Plenário, já foi 

objeto de embargos de declaração opostos pela ora embargante, rejeitados pelo Acórdão 1.162/2015 - 

Plenário; 

Considerando não restar configurada a superveniência de fatos novos;  

Considerando, assim, que não se encontram atendidos os requisitos de admissibilidade da presente 

peça recursal; 

Considerando, por fim, que os presentes embargos, além de não possuir os requisitos de 

admissibilidade, apenas repetem o que foi arguido em embargos anteriores pela AJ Serviços Ltda., 

traduzindo-os como peça meramente protelatória, sem efeito suspensivo; 

  Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 

nos arts. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 278 do Regimento Interno/TCU, em não 

conhecer dos presentes embargos, por não preencher os requisitos de admissibilidade, dando-se ciência 

desta deliberação ao recorrente: 

 

1. Processo TC-001.323/2006-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Apensos: 025.868/2010-1 (SOLICITAÇÃO); 026.850/2009-4 (CONSULTA); 003.911/2011-

0 (SOLICITAÇÃO) 

  1.2. Responsáveis: Adriana da Silva Cardoso (009.103.577-57); AJ Serviços Ltda 

(02.633.573/0001-88); Aurimar Construçoes e Serviços Ltda (35.307.685/0001-06); Ação 

Empreendimentos e Serviços Ltda. (42.104.869/0001-26); CM - Conservadora Mundial Ltda 

(03.691.720/0001-39); Condor-Administração de Serviços Ltda (70.309.943/0001-86); Conecta - 

Serviços Terceirizados Ltda (02.477.341/0001-88); Construtora Solares Ltda (02.773.312/0001-63); 

Control Service Ltda (02.201.611/0001-23); CRR Construçoes e Serviços Ltda (03.572.454/0001-25); 

Daniel Carvalho Leite - ME (00.454.059/0001-50); Elba de Moura Alvez (013.849.293-04); Francisco 

Alberto de Oliveira (369.057.394-72); Francisco Luiz de Oliveira (155.723.234-20); Gel - Comércio e 

Serviços Ltda (03.932.006/0001-95); Higiene Cons. e Limpeza ME (10.746.436/0001-88); Jorge Luiz de 

Medeiros (285.284.254-87); José Ivonildo do Rêgo (055.859.454-91); José Ricardo Lagrega de Sales 

Cabral (043.276.324-49); Jozana do Rozário de Moura Caetano (337.102.367-20); L&M Serviços e 

Conservação de Bens Ltda (08.545.485/0001-00); Lavsev Conservação de Imóveis e Serviços Ltda 

(13.690.516/0001-57); Luis Pedro de Araújo (161.198.434-34); Marino Eugenio de Almeida 

(200.083.684-49); Marli Alves Bezerra Gabriel (523.964.364-49); Masp-locação de Mão de Obra Ltda 

(96.729.975/0001-24); Mult Service Construções e Representações Ltda (02.648.969/0001-07); Myrna 

Fonseca Albuquerque (155.580.614-72); S.G.P. Serviços Gerais Personalizados Ltda (02.751.637/0001-

45); Soll-serviços Obras e Locações Ltda (00.323.090/0001-51); Solução Serviços Comércio e 

Construção Ltda (05.531.239/0001-01); Staff - Assessoria Empresarial Emp. Serviços S/s Ltda 

(05.562.351/0001-00); Sílvio Noronha de Melo (107.882.804-06); Taler Service-Recursos Humanos e 

Serviços Ltda (05.539.867/0001-33); TC3 - Terceirização de Serviços Meios Ltda (03.350.200/0001-62); 
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Teclimp Comércio e Representações Ltda (63.310.106/0001-01); TGS - Tecno Global Service Ltda 

(03.898.917/0001-43); TRESS-Terceirização e Locação de Mão de Obra Ltda (24.217.010/0001-41); 

UNISERV – Empreendimentos e Serviços Ltda (03.468.648/0001-85) 

  1.3. Recorrente: AJ Serviços Ltda. (02.633.573/0001-88) 

  1.4. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 

  1.6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

  1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 

  1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo no 

Estado do Rio Grande do Norte (SECEX-RN). 

  1.9. Representação legal: Fernando Ramos de Vasconcelos Filho (11182E/OAB-PE) e outros, 

representando AJ Serviços Ltda; Francisco de Melo Antunes e outros, representando Staff - Assessoria 

Empresarial Emp. Serviços S/s Ltda; Hindenberg Fernandes Dutra (3838/OAB-RN) e outros, 

representando Construtora Solares Ltda; Katia Rocha de Oliveira (42799/OAB-DF) e outros, 

representando Mult Service Construções e Representações Ltda; Gustavo Rômulo Façanha da Mata 

(15579/OAB-CE), representando Solução Serviços Comércio e Construção Ltda.  

  1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 4/2016 – Plenário 

Relator – Ministro VITAL DO RÊGO 

 

ACÓRDÃO Nº 248/2016 - TCU – Plenário 

 

Trata-se de solicitação de cópia integral dos autos, inclusive das peças sigilosas, e prorrogação de 

prazo formulada pelo Consórcio TUC Construções, composto pelas empresas PPI-Projeto de Plantas 

Industriais Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e UTC Engenharia S.A., por meio de seus 

representantes legais (peças 72 e 82), para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 3.343/2015-TCU-

Plenário. 

Considerando que foi concedida ao requerente vista e cópia dos autos, com exceção das peças 

classificadas como sigilosas, conforme restrição de acesso à informação (peça 73); 

Considerando que, nos termos do Acórdão 2.945/2013-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro 

Benjamin Zymler, a aposição da chancela de sigilo em documentos por parte da estatal não pode 

constranger o exercício do contraditório e da ampla defesa daqueles que foram, com base em tais 

documentos, instados a responder por seus atos; 

Considerando a necessidade de atualização do documento de restrição de acesso; 

Considerando que o pedido de prorrogação de prazo foi protocolizado tempestivamente; 

Considerando que, na atual fase processual, inexiste citação, audiência ou mesmo expectativa 

decisória capaz de gerar a modificação da citação jurídica do requerente; 

Considerando que, na hipótese de sucumbência dos responsáveis, haverá nova oportunidade de 

manifestação nos autos em fase processual posterior, em respeito ao contraditório e à ampla defesa; 

Considerando as razões apresentadas pelo requerente e a proposta da unidade técnica (peças 72, 77 

e 82); 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea “e” e § 3º, 163 e 183, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 

a)  fazer as determinações contidas no item 1.7 adiante; 
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b)  prorrogar, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no item 

9.2 do Acórdão 3.343/2015-TCU-Plenário, a contar da concessão de cópia e/ou vista dos autos, após 

atualização do documento de restrição de acesso.  

 

1. Processo TC-034.902/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Responsável: Consórcio TUC Construções (13.158.451/0001-01). 

  1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

  1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo, Gás Natural e 

Mineração (SeinfraPetróleo). 

  1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Jean Guilherme Arnaud 

Deon (OAB/DF 44.764), Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF 41.605) e outros; Miriam Venancia 

Ribeiro Avena (OAB/RJ 145632) e outros.  

1.7. determinar à SeinfraPetróleo que: 

1.7.1. atualize no presente processo o documento de restrição de acesso (peça 73), devendo ainda, 

ao proceder a atualização, solicitar à Petrobras que indique as empresas  habilitadas nos autos que podem 

ter, se for o caso, acesso aos documentos classificados com algum grau de sigilo. 

1.7.2. conceda acesso ao Consórcio TUC Construções das peças sigilosas existentes nos autos que 

tenham relação com as irregularidades pelas quais possa ser responsabilizado. 

 

ACÓRDÃO Nº 249/2016 - TCU – Plenário 

 

Trata-se de representação formulada pela empresa Elisabete Costa de Almeida – EPP, por meio da 

qual requer a anulação de ato administrativo, no âmbito da execução do Contrato 77/2014, celebrado 

entre a mencionada empresa e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Considerando que, não se inclui entre as competências constitucionais do TCU, a solução de 

controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a 

prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus interesses 

subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem dano ao 

erário; 

Considerando que, na presente representação, a questão suscitada não se refere a indício de 

irregularidade sujeita à competência do TCU. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 17, § 1º, e 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em:  

a) não conhecer desta representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235, caput, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1º, da Resolução 

TCU 259/2014; 

b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; 

c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo 

único, do Regimento Interno do TCU. 

 

1. Processo TC-025.200/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Juazeiro/BA. 

  1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (Secex/BA). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 250/2016 - TCU – Plenário 

 

Trata-se de representação, formulada pelos Srs. Magnus Roberto de Assis de Medeiros Sobrinho e 

Renan Santos Melo, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução, pelo município de 

Alto Rodrigues/RN, do processo licitatório 007/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para o 

fornecimento de merenda escolar, com recursos supostamente oriundos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – Pnae. 

Considerando que os representantes não incorporaram aos autos qualquer acervo probatório capaz 

de corroborar, ainda que minimamente, suas alegações sobre a ocorrência de irregularidades, e de 

comprovar que os recursos utilizados na licitação são de origem federal, limitando-se a solicitar que o 

contrato e os pagamentos à referida empresa sejam suspensos; 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 17, § 1º, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento 

Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a)  não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014; 

b)  enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes; e 

c)  arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do 

TCU. 

 

1. Processo TC-025.954/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (12.978.037/0001-78). 

  1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues – RN. 

  1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte 

(Secex/RN). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 251/2016 - TCU - Plenário 
 

Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Convênio 

3.342/2001 (Siafi 435616), firmado entre o município de Ielmo Marinho/RN e o Ministério da Saúde 

(MS), relatadas na Sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 

(processo 0011400-40.2009.4.05.8400). 

Considerando que a representação em epígrafe preenche os requisitos de admissibilidade constantes 

no art. 235 do Regimento Interno do TCU; 

Considerando que o caso em exame envolve baixa e/ou nenhuma materialidade, relevância e risco, 

haja vista as determinações prolatadas no âmbito da referida Ação Civil de Improbidade Administrativa, o 

tempo superior a dez anos da ocorrência dos fatos geradores, e o prazo superior a cinco anos da aprovação 

da prestação de contas pelo concedente; 

Considerando que, neste contexto, restariam prejudicados o exercício do contraditória e da ampla 

defesa; 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 17, § 1º, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 

a)  conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no 

RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente;  
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b)  enviar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e 

aos responsáveis: José de Lara Medina, I. M. Comercial Ltda., Cícero Antônio Bezerra, Cavalcanti 

Construções Ltda., e Jose Bezerra Cavalcanti Filho; e  

c)  arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, c/c o art. 106, § 3º, 

inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 

 

1. Processo TC-026.024/2015-2 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Interessado: Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (00.508.903/0020-40). 

  1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho – RN. 

  1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte 

(Secex/RN). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 252/2016 - TCU - Plenário 
 

Trata-se de representação, formulada pela empresa Leão Ferreira da Silva Ltda., a respeito de 

possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 5/2015, realizada pelo município de Parnamirim-RN, 

que tem como objeto a contratação de serviços referentes ao trabalho técnico social das obras de 

implantação do sistema de esgotamento sanitário do referido município. 

Considerando que a unidade técnica opina uniformemente pelo conhecimento da presente 

representação, por atender os requisitos legais e regimentais; 

Considerando que a referida Concorrência foi anulada pela própria administração contratante e, por 

conseguinte, não há de se falar em perigo da demora, eis que extirpado o risco de ineficácia de decisão de 

mérito, assim como o perigo relativo à contratação em certame eivado de vícios; 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 17, § 1º, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, 

todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em: 

a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no 

RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda do objeto, haja vista a anulação da 

Concorrência 5/2015; 

b) indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pela empresa Leão Ferreira da Silva Ltda., 

tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão;  

c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e 

à prefeitura de Parnamirim-RN; e  

d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 

 

1. Processo TC-028.818/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo no RN (00.414.607/0017-85). 

  1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Parnamirim-RN. 

  1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex/PE). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 2/2016 – Plenário 

Relator – Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

 

ACÓRDÃO Nº 253/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo 

a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o 

Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, 

por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 1.6 do Acórdão nº 2030/2014-TCU- 

Plenário (peça 176), como a seguir: 

 

- onde se lê “1.6. Advogado constituído nos autos: não há.”  

- leia-se “1.6. Advogado constituído nos autos: Patrícia Gomes de Abreu (OAB/AM 4.447), Maiara 

Cristina Moral da Silva (OAB/AM 7.738) e outros.” 

 

1. Processo TC-002.528/2011-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Responsáveis: Fernanda Alves da Costa (578.587.722-87); Francisco Ivan Alzier de Araújo 

(147.055.672-34); Japimac Construcoes Ltda. (02.585.078/0001-40); Jose Freire de Souza Lobo 

(048.778.882-68); José Said Libório (135.334.522-04); João Luiz Ferreira Lessa (334.420.292-87); Leila 

Regina da Silva Menezes (284.289.862-15); Manoel Adail Amaral Pinheiro (137.996.732-53); Waldner 

Fernandes Costa Filho (614.379.212-72); William de Lima e Silva (418.146.902-63) 

  1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Coari - AM 

  1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

  1.4. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e 

Silva 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (SECEX-AM). 

  1.6. Representação legal: Patrícia Gomes de Abreu (OAB/AM 4.447), Maiara Cristina Moral da 

Silva (OAB/AM 7.738) e outros. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 254/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento no 

art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar o prazo 

fixado no item 9.3.4 do Acórdão 2902/2015-TCU-Plenário, por mais trinta dias, contados do término do 

prazo anteriormente estabelecido, nos termos da proposta da unidade técnica (peça 80). 

 

1. Processo TC-023.202/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 

  1.1. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) 

  1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

  1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (SECEX-PE). 

  1.5. Representação legal: não há. 

  1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 255/2016 - TCU - Plenário 
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VISTOS, relatados estes autos de representação, apreciada mediante o Acórdão 2.199/2010 – 

Plenário, e objeto de acompanhamento do cumprimento das determinações exaradas, no bojo do próprio 

processo, 

Considerando o integral cumprimento da determinação constante do subitem 1.6.2 do referido 

acórdão, 

Considerando a inexistência de óbice ao cumprimento da determinação constante do subitem 1.6.1 

no bojo do processo de tomada de contas especial que vier a ser instaurado em razão da possível glosa de 

despesas indicadas na análise da prestação de contas, conforme pareceres exarados, e segundo indicado 

no item 27 da instrução de peça 40, 

Considerando que o convênio objeto dos autos (Convênio 1441/2006, Siafi 562196) expirou em 

19/6/2012, tendo sido realizada inspeção na obra objeto da avença em 1º/10/2013, ocasião em que foi 

atestado o percentual de alcance de 74,23% do objeto, e, por conseguinte, recomendada a glosa de R$ 

531.892,80, 

Considerando que até o momento não houve conclusão, no âmbito da Funasa, do exame da 

prestação de contas, nem iniciativa no sentido da instauração de tomada de contas especial, 

Considerando que em face dessa demora propõe a secretaria, à peça 40 dos autos, determinar à 

Funasa que conclua, no prazo de sessenta dias, a análise da prestação de contas e o processo de tomada de 

contas especial porventura instaurado, bem assim à Controladoria-Geral da União o acompanhamento das 

providências e a remessa do processo instaurado ao TCU, no prazo de sessenta dias do seu recebimento, 

Considerando que também se encontra dentre as propostas, determinação à Secex/MA no sentido de 

realizar o monitoramento das medidas a serem tomadas, ainda no bojo deste processo, 

Considerando, entretanto, que a tramitação destes autos já se alonga por 8 anos, sem seu 

encerramento, bem assim, que as medidas determinadas podem ser monitoradas por meio da autuação de 

processo específico de monitoramento, 

Considerando, por fim, que restou concluído o objetivo para o qual foi constituído o presente 

processo de representação, 

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por 

unanimidade, em: 

a) considerar não cumprida a determinação expressa no item 1.6.1 do Acórdão 2.199/2010– TCU – 

Plenário, porém justificado o não cumprimento por seu destinatário; 

b) considerar cumprida integralmente a determinação constante do item 1.6.2 do Córdão 2.199/2010 

– Plenário; 

c) expedir as determinações constantes do subitem 1.8 deste acórdão, e  

d) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, sem prejuízo do 

monitoramento das determinações em processo específico a ser autuado pela secretaria, em caso de não 

cumprimento espontâneo, nos prazos fixados, das medidas ora determinadas por este Tribunal. 

 

1. Processo TC-032.368/2008-9 (REPRESENTAÇÃO) 
  1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA (01.612.625/0001-77) 

  1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (06.989.347/0001-95) 

  1.3. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA 

  1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

  1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão (SECEX-MA). 

  1.7. Representação legal: não há. 

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:  

  1.8.1.determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU: 
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  1.8.1.1. à Fundação Nacional de Saúde - Funasa que conclua, no prazo de 60 (sessenta) dias, caso 

ainda pendente, a análise da prestação de contas do Convênio 1441/2006 (Siafi 562196), firmado entre a 

Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, e o processo de 

tomada de contas especial respectivo porventura instaurado, comunicando a este Tribunal, no prazo 

referido, as providências adotadas para o cumprimento desta determinação; 

  1.8.1.2. à Controladoria-Geral da União, também com fulcro no inciso IV do art. 74 da 

Constituição Federal e no art. 10, incisos II e III, da Instrução Normativa - TCU 71, de 28 de novembro 

de 2012, que acompanhe as providências da Fundação Nacional de Saúde - Funasa visando ao 

cumprimento da determinação retro e remeta a este Tribunal o respectivo processo de tomada de contas 

especial porventura instaurado, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu recebimento, mantendo este 

Tribunal informado sobre as providências adotadas para o cumprimento desta determinação no decurso 

do prazo referido e daquele concedido à Funasa. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 

 

RELAÇÃO Nº 3/2016 – Plenário 

Relator – Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

 

ACÓRDÃO Nº 256/2016 - TCU - Plenário 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 

pela Resolução nº 246/2011, c/c o Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 920/2015-TCU-Plenário, prolatado na Sessão 

Ordinária de 22/4/2015 (Ata nº 14/2015), relativamente aos seus itens 3, 9, 9.1, 9.2 e 9.3, para que onde 

se lê: “...José Gonzaga Barboza...”; leia-se: “...José Gonzaga Barbosa...”, mantendo-se inalterados os 

demais termos do Acórdão ora retificado, restituindo-se os autos à Secex/CE, para que dê prosseguimento 

às providências a seu cargo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

 

1. Processo TC-005.617/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
  1.1. Apensos: TC-002.512/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC-002.513/2016-1 

(COBRANÇA EXECUTIVA). 

  1.2. Responsável: José Gonzaga Barbosa (CPF 081.607.673-15) 

  1.3. Órgão/Entidade: Município de Pindoretama/CE. 

  1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

  1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

  1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará (Secex/CE). 

  1.7. Representação legal: não há. 

  1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

ACÓRDÃO Nº 257/2016 - TCU - Plenário 
 
Considerando que os presentes autos tratam de monitoramento autuado para a verificação do cumprimento do Acórdão 

3.033/2012-TCU-Plenário, prolatado no âmbito do TC 009.242/2011-2 (Fiscalis nº 435/2011), que tratou de auditoria 

operacional destinada a avaliar o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF); 

Considerando que o citado Acórdão 3.033/2012-TCU-Plenário prolatou determinações ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (itens 9.1.1 a 9.1.23) e recomendações ao mesmo órgão (itens 9.2.1 a 9.2.3), encaminhando ao 

Banco do Brasil S.A. e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. determinações nos itens 9.3.1 e 9.3.2, além de recomendações à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (item 9.4) e ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (item 9.5);  
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Considerando que a unidade técnica, por meio da instrução de mérito acostada à Peça nº 14 atestou o cumprimento dos 

itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16, 9.1.23, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 3.033/2012-

TCU-Plenário; 

Considerando, todavia, que os itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.22, 9.2.3 , 

9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3.033/2012-TCU-Plenário ainda se encontram em fase de cumprimento; 

Considerando, enfim, que se deve prestigiar nestes autos o princípio da racionalidade administrativa, promovendo-se a 

autuação de novo processo para o monitoramento dos itens faltantes; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento no art. 143, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246/2011, em 

considerar atendidos os itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16, 9.1.23, 9.2.1 e 9.2.2 

do Acórdão 3.033/2012-TCU-Plenário e fazer as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos: 

 

1. Processo TC-002.526/2015-8 (MONITORAMENTO) 
  1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

  1.2. Órgãos/Entidades: Banco do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA). 

  1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAmbiental). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinar à SecexAmbiental que: 

  1.7.1. autue novo processo de monitoramento sobre o cumprimento das deliberações prolatadas 

nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.15, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.22, 

9.1.23, 9.2.3, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3.033/2012-TCU-Plenário; 

  1.7.2. encaminhe cópia do presente Acórdão, acompanhada de cópia do parecer da unidade 

técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Banco do Brasil S/A, ao Banco do Nordeste do 

Brasil S/A, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

e 

  1.7.3. apense os presentes autos ao TC 009.242/2011-2, em obediência aos arts. 36 e 37 da 

Resolução TCU nº 259/2014. 

 

ACÓRDÃO Nº 258/2016 - TCU - Plenário 
 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246/2011, em deferir 

a solicitação apresentada pela Exma. Sra. Maria Adna Aguiar, Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 5ª Região, e conceder ao TRT/BA a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para atendimento ao item 9.1.1 do 

Acórdão 2.441/2015-TCU-Plenário, devendo o novo prazo ser contado a partir do término daquele originalmente concedido, 

conforme a proposta da Unidade Técnica: 

 

1. Processo TC-001.232/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
  1.1. Interessado: Congresso Nacional. 

  1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT/BA). 

  1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

  1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

  1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (Secex/BA). 

  1.6. Representação legal: não há. 

  1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 

Ata n° 4/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária 
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PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

 

Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 259 a 304, a 

seguir transcritos e incluídos no Anexo III desta Ata, juntamente com os relatórios e votos em que se 

fundamentaram.   

 

ACÓRDÃO Nº 259/2016 - TCU - Plenário 

 

1. Processo TC-017.154/2007-0 

2. Grupo: II – Classe: I - Assunto: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)  

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados (embargantes): Ademir Pereira Cabral, CPF 139.919.144-68; Dylson de Luiz 

Medeiros Filho, CPF 431.259.804-53; Fernando Antônio Dantas da Silva, CPF 925.687.184-04; José 

Faustino Pereira Filho, CPF 042.035.264-34; José Mário do Nascimento, CPF 048.974.554-72. 

3.2. Responsáveis: Ademir Pereira Cabral, CPF 139.919.144-68; Dylson de Luiz Medeiros Filho, 

CPF 431.259.804-53; Fernando Antônio Dantas da Silva, CPF 925.687.184-04; José Benigno Viana 

Portela, CPF 033.266.324-87; José Faustino Pereira Filho, CPF 042.035.264-34; José Jailson Rocha, 

CPF 061.364.944-34; José Mário do Nascimento, CPF 048.974.554-72; José Vieira Crispim (falecido), 

CPF 033.253.004-30; Manoel Gomes de Barros, CPF 020.889.324-53; Olavo Calheiros Filho, 

CPF 140.317.364-87; C Engenharia S.A. (nova denominação da Cipesa Engenharia S.A.), CNPJ 

12.272.753/0001-35; Construtora Gautama Ltda., CNPJ 00.725.347/0001-00. 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Serviços do Estado de Alagoas - 

Seinfra/AL. 

5. Relator: Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade técnica: não atuou. 

8. Representações Legais: Adeilson Teixeira Bezerra, OAB/AL 4.719; Carlos Eduardo Ávila 

Cabral, OAB/AL 7.420; Carlos Roberto Ferreira Costa, OAB/AL 3.173; Diogo Luís de Oliveira 

Sarmento, OAB/AL 10.171; Eduardo Antônio Lucho Ferrão, OAB/DF 9.378; José Idemar Ribeiro, 

OAB/DF 8.940; Wolney de Magalhães Maurício, OAB/AL 4.075, e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração interpostos pelos Srs. Ademir Pereira 

Cabral, José Faustino Pereira Filho, Fernando Antônio Dantas da Silva, José Mário do Nascimento e 

Dylson de Luiz Medeiros Filho, em face do Acórdão 1814/2014 - TCU - Plenário, por intermédio do qual 

este Tribunal, ao apreciar tomada de contas especial oriunda da conversão de Relatório de Levantamento 

de Auditoria acerca das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL, julgou 

irregulares as contas dos ora embargantes, condenando os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho, Fernando 

Antônio Dantas da Silva, José Faustino Pereira Filho e José Mário do Nascimento, juntamente com as 

empresas contratadas, ao pagamento de débitos apurados e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992, bem como aplicando, ao Sr. Ademir Pereira Cabral, a multa estatuída no inc. II do art. 58 

da Lei 8.443/1992, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 277, inciso III, 280, 

caput, e 287 do Regimento Interno, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, 

rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 1814/2014 - TCU – Plenário, e 

9.2. determinar o encaminhamento, aos embargantes, de cópia deste Acórdão, bem como das peças 

que o fundamentam, para conhecimento. 
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10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0259-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Revisor), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro que não participou da votação: Benjamin Zymler. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 260/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 021.512/2013-2.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII - Administrativo  

3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  

4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Soluções de TI (STI); Secretaria das Sessões (Seses); Consultoria 

Jurídica (Conjur); Assessoria de Segurança da Informação e Governança de TI (Assig); Secretaria de 

Planejamento, Métodos e Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin); Secretaria de 

Gestão de Sistemas e Informação para o Controle (Seginf) e Secretaria de Infraestrutura de TI (Setic)  

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Projeto de Resolução que dispõe sobre o acesso a 

peças de processos de controle externo no âmbito dos gabinetes de autoridades do Tribunal de Contas da 

União, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fulcro nos art. 79 a 84 do Regimento Interno, em:  

9.1. aprovar o Projeto de Resolução, na forma do texto anexo;  

9.2. determinar às Secretarias-Gerais de Controle Externo e da Presidência que apresentem ao 

Plenário, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para a implementação do disposto na Resolução 

aprovada por este Acórdão, que contenha, dentre outras, as medidas necessárias para que os Gabinetes de 

autoridades do TCU efetivamente tenham acesso: 

9.2.1 às peças públicas (art. 2º, inciso II, da Resolução aprovada por este Acórdão) de todos os 

processos de controle externo (arquivados, em trâmite e que venham a ser autuados); 

9.2.2. às peças sigilosas (art. 2º, inciso I, da Resolução aprovada por este Acórdão), cuja 

classificação quanto ao grau de confidencialidade deve ser devidamente justificada, dos processos que se 

enquadrem nas hipóteses previstas nos arts. 3º e 5º da Resolução aprovada por este Acórdão (arquivados, 

em trâmite e que venham a ser autuados);  

9.3. autorizar o arquivamento dos autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0260-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  
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13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 261/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 015.959/2014-7.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação.   

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná (00.414.607/0013-51). 

3.2. Responsável: Claudinei Benetti (766.797.489-68); Marcelo Bezerra Crivella (463.923.197-00). 

4. Entidade: Prefeitura Municipal de Pinhalão - PR. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

5.1. Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná (SECEX-PR). 

8. Advogado constituído nos autos: Karina Correia de Freitas Chaves (OAB/PR 33.670). 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela Secex-PR, 

nos termos do art. 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em razão da identificação de indícios de 

irregularidades relacionados à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), firmado entre o Ministério 

da Pesca e Aquicultura - MPA e o Município de Pinhalão/PR. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. manter a medida cautelar determinadas pelo Tribunal ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao 

Município de Pinhalão, nos subitens 27.1 e 27.2 do despacho de 10/03/2015 do Ministro-Relator, 

determinando a suspensão dos repasses ao município de Pinhalão/PR, no âmbito do Convênio 2/2012 

(Siconv 770708); 

9.2. converter este processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 252 do Regimento 

Interno do Tribunal, a fim de citar as pessoas a seguir nominadas, prefeito municipal e servidores do 

então Ministério da Pesca e Aquicultura, para que apresentem alegações de defesa ou recolham as 

importâncias discriminadas abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, com os acréscimos legais devidos a 

partir das datas mencionadas, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na ocasião do recolhimento, 

o saldo do convênio não utilizado, que também deverá ser recolhido: 

Valor R$ .....................................................Data 

    168.000,00                          06/07/2012 

 1.964.952,54                           23/08/2013 

 2.000.000,00                           06/09/2013 

    313.329,78                          14/03/2014 

    880.033,00                          14/03/2014 

    825.770,27                          14/03/2014 

 1.144.753,55                           31/07/2014 

 

9.2.1 Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal de Pinhalão/PR, com relação à 

inviabilidade do empreendimento que constitui o objeto do Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

9.2.2 Thiago Pavanelli Mendes, fiscal federal agropecuário, pela emissão de Laudo de Inspeção 

Prévia do Terreno no qual considerou o terreno apropriado para a construção de um entreposto de 
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pescado, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem 

seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.3 Jakson Luiz da Cruz Pinelli, Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da 

Aquicultura em Estabelecimentos Rurais, pela emissão do Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA - favorável ao mérito da proposta de convênio com o município de 

Pinhalão, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem 

seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.4 Adalmir Morais Borges, Diretor de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura em 

Estabelecimentos Rurais, que se posicionou de acordo com o Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.5 Maria Fernanda Nince Ferreira, Secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura, 

que igualmente se manifestou de acordo com o Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.6 Wilson José Rodrigues Abreu, Coordenador-Geral da Coinf/Dilog-Substituto, pela edição da 

Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, favorável à liberação técnica da 

Proposta de Trabalho do convênio, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.7 Jorge Francisco da Silva Júnior, Diretor do Dilog/Seif, que se posicionou de acordo com a 

Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, mesmo diante da apresentação pelo 

município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à 

celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento; 

9.2.8 Eloy de Sousa Araújo, Secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca, que igualmente se 

manifestou de acordo com a Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, mesmo 

diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do 

empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria 

incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.9 João Paulo Pinto Fernandes, Técnico Administrativo, por ter exarado os seguintes pareceres, 

mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do 

empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria 

incumbido de administrar o empreendimento: 

9.2.9.1 Informação nº 173/2012 – CPC/SPOA/MPA, onde foi analisada a conformidade da proposta 

do convênio com a Portaria Interministerial nº 507/2011, concluindo que “a proponente declara possuir 

‘relativa’ capacidade técnica e gerencial, devendo ser tal capacidade ser [sic] comprovada plenamente”; 

9.2.9.2 Informação nº 177/2012 – PCP/SPOA/SE/MPA, na qual se apresentou conclusão de que a 

proposta de convênio estava em condições de ser aprovada; 

9.2.10 Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de Prestação de Contas, que se manifestou de 

acordo com as Informações nº 173/2012– CPC/SPOA/MPA e nº 177/2012 – PCP/SPOA/SE/MPA, 

mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do 

empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria 

incumbido de administrar o empreendimento; 

9.3. realizar audiência do Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal de 

Pinhalão/PR, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de justificativa para as seguintes 
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ocorrências, apuradas na execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), nos termos do artigo 250, 

Inciso IV do Regimento Interno do Tribunal: 

9.3.1. apresentação de estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à 

celebração do Convênio, o que resultou na sua celebração, apesar da sua difícil viabilidade, pois na região 

não há produção de peixes suficientes para iniciar a operação da unidade de processamento que é de 30 

toneladas diárias iniciais, com previsão para chegar a 120 toneladas diárias em dois anos, segundo 

definido no seu plano de trabalho, o que implicou o não atingimento do objetivo do convênio e causou 

prejuízos decorrentes dos gastos já realizados nesse projeto, infringindo o disposto no artigo 6º, Inciso IX 

da Lei n 8666/93, no artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008 e nas regras instituídas pela 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca no Manual de Procedimentos para Implantação de 

Estabelecimento Industrial de Pescado; 

9.3.2. celebração do Convênio sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento e inclusão, no processo, de declaração inverídica de que seria o município de Pinhalão o 

responsável pela administração do empreendimento, pois, em duas ocasiões, o município tentou realizar a 

concessão dessa atividade e o próprio estudo de viabilidade, realizado posteriormente, informou a 

incapacidade do município de administrar o empreendimento, em descumprimento ao disposto no art. 1º, 

§ 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 15, inciso V e art. 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008. 

9.3.3. inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 

107/2012 da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o projeto executivo, 

elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., pela própria definição, 

consiste no conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra e não necessita 

ser detalhado, infringindo o disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993; 

9.3.4. sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., em 

comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência ao disposto no art. 125 da Lei 

12.465/2011;  

9.3.5. realização de pagamentos para a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- EPP, 

relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de beneficiamento de pescados que não foram 

entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 

9.3.6. inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da garantia de 

1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do valor total da licitação 

no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, realizados para a aquisição de 

equipamentos, o que restringiu a competitividade dos certames, tendo em vista tratar-se de aquisição de 

bens para pagamento após a entrega e as licitações terem sido divididas em lotes (um equipamento por 

lote) e o licitante não ser obrigado a cotar todos os lotes, em infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, 

§ 1º da Lei 8.666/1993; 

9.3.7. inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a empresa 

vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a manutenção dos equipamentos e 

impedimento de representantes comerciais participar do certame, restringindo a competição apenas aos 

fabricantes localizados próximos ao município de Pinhalão, em infringência ao disposto no art. 3º, § 1º, 

inciso I da Lei 8.666/1993; 

9.4. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que aprimore os seus mecanismos de 

avaliação de estudos de viabilidade de empreendimentos, a fim de verificar a sua consistência, a fim de 

melhor atender ao disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 

9.5. determinar à Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Paraná que fiscalize no prazo de 60 

dias, informando imediatamente ao relator findo o prazo, todos os convênios firmados entre o Ministério 

da Pesca e Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, bem como os em andamento, mas não 

alcançaram os objetivos propostos, mencionados no parágrafo 48 da instrução constante à 91, relativos 

aos documentos juntados às peças 80 e 81 dos autos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao erário e 

identificar as responsabilidades; 
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9.6. encaminhar à Secex Ambiental e às respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal as 

informações colhidas pela Secex/PR, relativas aos outros convênios vigentes do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do Estado do Paraná, com objetivo similar, 

relacionados à peça 63 dos autos, para fins de aprofundar a apuração das ocorrências e adotar as medidas 

cabíveis para cada caso, em prazo de 90 dias, informando imediatamente ao relator. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0261-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Revisor), 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, 

Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 262/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 000.585/2015-7.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação.  

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Senador da República, Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque; Deputado Distrital, 

Joe Carlo Viana Valle. 

4. Órgão: Ministério da Fazenda (vinculador). 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional (SecexFazen). 

8. Representação legal:   

8.1. Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e outros, representando Cristovam Ricardo 

Cavalcanti Buarque.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida 

cautelar, contra decisão do Ministério da Fazenda, que negou a antecipação de valores devidos ao 

Governo do Distrito Federal à conta do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). 

ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer da Representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno 

do TCU para, no mérito, considerá-la improcedente; 

 9.2. revogar os efeitos da medida cautelar concedida em 23/1/2015, referendada pelo Plenário na 

Sessão de 28/1/2015; 

 9.3. informar ao Excelentíssimo Senhor Senador da República Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque e do Excelentíssimo Senhor Deputado Distrital Joe Carlo Viana Valle que tramita nesta Corte de 

Contas o TC 003.880/2015-0, relativo a Solicitação do Congresso Nacional cujo escopo abrange auditoria 

nos repasses feitos pelo Governo Federal ao FCDF entre 2011 e 2014, compreendendo, portanto, o 

mesmo teor do pedido formulado pelos representantes; 

 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o 

fundamentam, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Governo do Distrito Federal e aos representantes, bem como a seu 

procurador regularmente constituído;  
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 9.5. encerrar o presente processo, mediante apensamento definitivo ao TC 003.880/2015-0, nos 

termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0262-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 263/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 003.850/2016-1.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:   

3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (vinculador). 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 

8. Representação legal : não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Ministro de Estado da 

Fazenda Nelson Henrique Barbosa Filho na qual busca resposta ao seguinte questionamento: “a exigência 

de implementação de medidas para compensação de renúncia fiscal, consoante dispõe o art. 14, inciso II 

e § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode se considerar cumprida a partir do aumento em alíquotas 

de tributos outros (ocorrido na mesma data de implementação do benefício fiscal e com gradação 

suficiente para neutralizar o impacto fiscal considerando-se o exercício, como um todo), ainda quando 

tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal?” 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, 

inciso VI, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU; 

9.2. responder ao consulente que: 

9.2.1. para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a exigência de implementação de medidas de compensação para 

concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida:  

9.2.1.1. a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de 

publicação da lei ou do decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo 

de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, 

seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício; 

9.2.1.2 a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de medida provisória, na data de 

conversão da medida provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da 

anterioridade nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha 

eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no 
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mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele 

exercício; 

9.2.2. para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou ampliação da renúncia de receita, 

o mecanismo previsto no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do art. 12 dessa 

mesma Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias; 

9.2.3. a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a 

efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de 

atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se 

pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma 

legal, quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios; 

9.3  dar ciência da deliberação a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, ao Ministro de Estado da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à 

Controladoria-Geral da União; 

9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, 

c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0263-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 264/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 010.127/2001-1.  

1.1. Apenso: 004.684/1996-6 

2. Grupo I – Classe I – Assunto: Recurso de Revisão (Tomada de Contas – Exercício 2000) 

3. Interessados: Sady Carnot Falcão Filho (CPF n.º 066.738.211-91), Diretor-Executivo do FNS à 

época dos fatos; Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 

4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

5. Relatores:  

5.1 Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

5.2 Relator da deliberação recorrida: Ministro Marcos Vilaça. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de Recurso de 

Revisão em face do Acórdão n.º 1.049/2003-1ª Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão da 1ª Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1 conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

da União, com fundamento no art. 288 do Regimento Interno, para, no mérito, negar-lhe provimento; 
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9.2 dar ciência da presente deliberação ao Sr. Sady Carnot Falcão Filho e ao Fundo Nacional de 

Saúde; 

9.3 arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0264-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 265/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 012.243/2014-0.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Pedido de Reexame em Representação)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Aires Turismo Ltda (06.064.175/0001-49) 

3.2. Recorrente: Aires Turismo Ltda (06.064.175/0001-49). 

4. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de 

Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal:   

8.1. Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima  (12907 OAB/DF) e outros, representando Aires 

Turismo Ltda.   

8.2. Gilberto de Souza Pinheiro (23463/OAB-DF) e outros, representando Voetur Turismo e Repr. 

Ltda.  

 

9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Aires 

Turismo Ltda. contra o Acórdão 1601/2015 – TCU – Plenário, que negou provimento ao Pedido de 

Reexame interposto contra o Acórdão 1442/2014 – TCU – Plenário, mantendo-o em seus exatos termos. 

Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no 

mérito, rejeitá-los; 

 9.2. dar ciência da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à 

embargante e aos demais interessados. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0265-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  
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13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 266/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 015.721/2007-2.    

1.1. Apensos: 032.881/2008-8; 009.884/2009-9 

2. Grupo I – Classe de Assunto: Recurso de Reconsideração (em Prestação de Contas Simplificada 

referente ao exercício de 2006) 

3. Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Adalva Alves Monteiro (CPF 023.009.664-68); Edvaldo Souza dos Passos (CPF 

935.747.463-34); Honório Gonçalves Ribeiro Neto (CPF 096.495.573-34); José Mariano Rangel Costa 

Ferreira (CPF 375.883.543-72); Libania Maria Bittencourt de Souza (CPF 704.553.173-72); Lilian Freire 

Fonseca (CPF 979.810.283-53); Luiz Gonzaga Nogueira Lago (CPF 268.831.203-00); Marcia Tereza 

Correia Ribeiro (CPF 304.324.643-87); Maria Eufrásia Campos (CPF 012.233.053-68); Mariano 

Rodrigues Sa Silva (CPF 095.678.877-72); Rocimary Câmara de Melo (CPF 460.685.623-87); Sidney 

Santana Louzeiro (CPF 722.825.093-15) 

3.2. Recorrente: Adalva Alves Monteiro (CPF 023.009.664-68) 

4. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Maranhão 

– Sescoop/MA 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur; Secretaria de Controle Externo no Estado do 

Maranhão (SECEX-MA). 

8. Advogados com procuração nos autos: Paulo Roberto Galli Chuery (20449/OAB-DF); Alexandre 

Benevides Cabral (33492/OAB-DF); Alexandre Cavalcanti Pereira (6257/OAB-MA); Franklin Roosevelt 

Azevedo Cunha (7022/OAB-MA) e outros 

 

9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Adalva 

Alves Monteiro, ex-presidente da Sescoop/MA, contra o Acórdão 1.328/2014-TCU-Plenário. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 33 da Lei nº 8.443/92 e no art. 285 do Regimento Interno, conhecer do 

recurso de reconsideração interposto pela Srª. Adalva Alves Monteiro para, no mérito, negar-lhe 

provimento; 

9.2. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à recorrente e 

ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Maranhão – Sescoop/MA. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0266-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 
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13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 267/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 033.104/2013-1 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII – Representação  

3. Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE) 

4. Órgãos/entidades: Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região), Justiça Federal  

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco – Secex/PE  

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle 

Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE) a respeito de possíveis irregularidades na execução do 

contrato firmado entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região) e a Caixa Econômica 

Federal (Caixa) para a captação e manutenção de saldos de precatórios e de requisições de pequeno valor 

(RPV). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 

235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) 

que inclua, no planejamento de futuras ações de controle, atividade de fiscalização com o escopo de 

verificar o cumprimento da Resolução nº CJF-RES-2014/00300 de 18/08/2014 e da legislação que rege a 

cessão de uso de espaços físicos a instituições financeiras no âmbito dos órgãos da Justiça Federal, em 

especial no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região); 

9.3. dar ciência do teor do presente acórdão ao Conselho da Justiça Federal - CJF e ao Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho – CSJT; 

9.4. recomentar ao Conselho da Justiça Federal - CJF e ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho – CSJT que, respectivamente, acompanhem a aplicação das Resoluções CJF-RES-2014/00300 e 

CSJT 87/2011, com vistas a avaliar sua eficácia; 

9.5. arquivar os presentes autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0267-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 268/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo: TC 005.072/2015-8 

2. Grupo I, Classe de Assunto II – Tomada de Contas Especial 
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3. Interessado: TCU 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ametista do Sul (RS); Secretaria de Desenvolvimento 

Regional  (SDR) do Ministério da Integração Nacional 

4.1. Responsável: Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68), ex-prefeito municipal de Ametista 

do Sul/RS  

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin  

7. Unidade Técnica: Secex/PR 

8. Representação legal: não há 

                    

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria 

de Desenvolvimento Regional - SDR do Ministério da Integração Nacional em desfavor do ex-prefeito do 

Município de Ametista do Sul/RS, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 

706173/2009,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68), ex-prefeito 

do Município de Ametista do Sul/RS, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “c” e 

“d”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos  

III e IV, referente à ocorrência atribuída ao responsável,  210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e 

condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze dias), 

a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida 

dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma 

prevista na legislação em vigor: 

 

VALOR 

ORIGINAL R$ 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

R$ 100.000,00 23/4/2010 

R$ 5.119,50 28/6/2012 (1) 

                      Observação: (1) Crédito – Valor recolhido em 28/6/2012 ao Tesouro Nacional 

                      Valor atualizado até   8/7/ 2015 (incluindo variação SELIC): R$ 148.717,54 

9.2. aplicar ao Sr. Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68) a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, 

do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for 

paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 

dívida caso não atendida a notificação; 

9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos do 

art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU;   

9.5. inabilitar o Sr. Dorval Américo Bassi para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança na Administração Pública, por seis anos, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92; 

9.6. informar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), ao Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul (TCE/RS) sobre a necessidade de consulta à relação de “Inabilitados para função pública” 

disponível no sítio do TCU na Internet antes da designação de pessoas para cargo em comissão ou função 

de confiança (informação disponível em www.tcu.gov.br, opções: Serviços e Consultas – Cadastro de 

http://www.tcu.gov.br/
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Irregulares – Inabilitados para função pública – lista de inabilitados), alertando-os de que o 

descumprimento injustificado decisão do Tribunal de Contas da União sujeita os responsáveis à multa 

prevista no art. 58, §1º, da Lei 8.443/92; 

9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à 

Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Sul, para ajuizamento das ações civis e penais 

cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e do art. 209, § 7º, do Regimento Interno. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0268-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 269/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 025.772/2006-7.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Newton Arouca (001.939.438-16) 

3.2. Responsáveis: Maria Bernadeth Nogueira dos Santos (268.265.693-53); Rumos Engenharia 

Ambiental Ltda. (73.034.946/0001-90). 

3.3. Recorrente: Newton Arouca (001.939.438-16). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Grajaú - MA. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo no Estado de 

Goiás (Secex-GO). 

8. Advogados constituídos nos autos: Felipe Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva (OAB/PB nº 

11.689) e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de recurso de 

revisão interposto pelo Sr. Newton Arouca contra o Acórdão 667/2012-Plenário, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, incisos 

II e III, da Lei 8.443/1992; 

 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para reformar os itens 9.1 a 9.2 do Acórdão 

667/2012-Plenário, conferindo-lhes a seguinte redação: 

“9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 

19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III do 

Regimento Interno, julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito a Srª Maria Bernadeth 

Nogueira dos Santos Cerqueira e a empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., consoante a seguir 

discriminado, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante 
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este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados de 

21/2/2002 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

9.1.1. individualmente, a Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, pela quantia de 

R$ 457.992,38 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa dois reais e trinta e oito 

centavos); 

9.1.2. solidariamente, a Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e a empresa Rumos 

Engenharia Ambiental Ltda., pela quantia de R$ 89.546,62 (oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e 

seis reais e sessenta e dois centavos); 

9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e à empresa 

Rumos Engenharia Ambiental Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do 

Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 7.200,00 

(sete mil e duzentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que 

comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno), o recolhimento 

das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as 

dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;” 

9.3. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o 

fundamentam, ao recorrente, aos responsáveis, ao Ministério do Meio Ambiente e à Procuradoria da 

República no Estado do Maranhão. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0269-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 270/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 009.566/1999-6.    

1.1. Apensos: 005.750/2002-0; 005.054/2001-2; 009.334/2000-6; 009.132/1999-6. 

2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).  

3. Recorrentes: Arivaldo Ferreira de Andrade Filho (149.108.535-53); Marcelo Luiz Monteiro 

(119.955.995-49); e Construtora Gautama Ltda. (00.725.347/0001-00).  

4. Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Ubiratan Aguiar. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: José Rollemberg Leite Neto (OAB-DF 23.656) e outros, representando 

Construtora Gautama Ltda. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos 

contra o Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, que julgou irregulares as contas dos responsáveis pelas 

obras de construção da 1ª fase da 2ª etapa da Adutora do São Francisco, no Estado de Sergipe, no âmbito 

de ajuste firmado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Construtora Gautama Ltda; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de 

reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para dar a seguinte redação aos itens 9.4 e 

9.5 do Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, mantendo-se inalterados os demais itens; 

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, 23, 

inciso III, e 24 da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4º, 210, caput, e 

214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Construtora Gautama Ltda. e 

dos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e condená-los, solidariamente, ao 

pagamento do montante de R$ 2.634.768,86 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 

respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do 

Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 1º/2/1999 até a data do recolhimento, 

na forma prevista na legislação em vigor; 

9.5. aplicar, individualmente, à Construtora Gautama Ltda. e aos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade 

Filho e Marcelo Luiz Monteiro a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do 

Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 

(quinze) dias, a partir das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 

alínea "a" do Regimento Interno/TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos 

recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, à Companhia de Saneamento de Sergipe 

(Deso), ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e ao Governo do Estado de Sergipe. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0270-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 271/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 007.670/2012-5.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

3. Recorrentes: Luci Helena de Oliveira Garcia (CPF 320.566.569-49) e Sociedade Civil de 

Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras (CNPJ 05.365.641/0001-63). 

4. Entidade: Município de Pinhais/PR. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (SERUR). 

8. Representação legal:  Rafael de Lima Felcar (OAB/PR 50.673), representando Luci Helena de 

Oliveira Garcia e Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – 

Sodhebras.  
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela 

Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras e por sua ex-

presidente, Sra. Luci Helena de Oliveira Garcia, contra o Acórdão 696/2014-TCU-Plenário; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1.conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Civil de Desenvolvimento 

Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras e pela Sra. Luci Helena de Oliveira Garcia, para, no 

mérito, dando-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão 696/2014-TCU-Plenário; 

9.2 julgar, com fulcro nos arts. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as 

contas dos Srs. Mário Bonaldo, Roberto Padilha e Luci Helena de Oliveira Garcia, dando-lhes quitação; 

9.3  dar ciência desta deliberação aos interessados; e 

9.4  arquivar os autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0271-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes (Revisora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 272/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 011.461/2014-4.  

2. Grupo II – Classe V – Relatório de Auditoria. 

3. Responsável: Maria das Graças Silva Foster (694.772.727-87). 

4. Entidades: Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro 

(SecexEstatais). 

8. Advogados constituídos nos autos: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015); Márcio 

Monteiro Reis (OAB/RJ 93.815); Fernando Villela de Andrade Vianna (OAB/RJ 134.601); Renato Otto 

Kloss (OAB/RJ 117.110); Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683); Rodrigo Allexander Calazans Macedo 

(OAB/RJ 123.041); Cristiana Muraro Tarsia (OAB/RJ 164.957); Juliana Cavalcante Aguiar Cruz da Silva 

(OAB/RJ 149.564); Thales Tebet da Cruz (OAB/RJ 155.987); Priscilla De Souza Pestana (OAB/RJ 

162.556); Mariana Macedo Pessanha Fernandes (OAB/RJ 158.482); Frederico Maia Mascarenhas 

(OAB/RJ 155.437); Bruna Caram Rodrigues Costa (OAB/RJ 159.584); Torquato Jardim (OAB/DF 

2.884); Christiane Rodrigues Pantoja (OAB/DF 15.372); Rafael Ferraresi Holanda Cavalcante (OAB/DF 

14.587); Rogéria de Melo (OAB/DF 20.406); Polyanna Ferreira Silva (OAB/DF 19.273); Ângela Burgos 

Moreira (OAB/DF 20.598); Fernando Sucupira Moreno (OAB/DF 22.425); Eduardo Rodrigues Lopes 

(OAB/DF 29.283); Jorge Machado Antunes de Siqueira (OAB/DF 33.524); e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada na Petróleo Brasileiro 

S.A. (Petrobras) e na empresa Procurement Negócios Eletrônicos S.A. (Petronect), com o objetivo de 

examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos principais processos de trabalho 

relacionados ao cadastro de fornecedores de bens e serviços utilizado pela Petrobras. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 

9.1. determinar à Petrobras, com fulcro nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 250, inciso II, 

do Regimento Interno do TCU (RITCU), que se abstenha de utilizar hipóteses de contratação por 

dispensa de licitação e de selecionar a modalidade de licitação de suas contratações, por meio de atos 

normativos internos, sem observar os princípios estabelecidos na legislação atualmente vigente, a saber as 

normas gerais de licitação; 

9.2. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), nos termos do artigo 250, inciso III, do 

RITCU, que: 

9.2.2. desenvolva, no âmbito do Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores 

(PGBF), metodologias e ferramentas que permitam aferir, mediante o uso de indicadores, se as 

contratações denominadas dispensas de licitação por valor atendem aos princípios da da competitividade 

e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; 

9.2.3. amplie o uso do portal Petronect para os procedimentos de aquisição em todas as unidades da 

Petrobras, por meio do estímulo ao registro de todas as etapas envolvidas nas contratações, de forma a 

garantir a publicidade e transparência dos processos de compra da companhia; 

9.2.4. estabeleça mecanismos para atenuar a concentração de poucas empresas nas disputas para 

contratar com a Petrobras, em especial na modalidade convite, por meio de sistema de rodízio eletrônico 

para a convocação de empresas cadastradas participarem da licitação; 

9.2.5. reavalie, no âmbito do cadastro de fornecedores, os níveis de controles internos, com vistas a 

identificar: 

9.2.5.1. o grau de risco a que estão submetidas as vantagens competitivas da estatal em vista do 

acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, a informações comerciais relativas aos 

valores e preços de insumos adquiridos pela companhia;  

9.2.5.2. o grau de risco a que estão submetidas as atividades fortemente baseadas em tecnologia da 

informação e comunicação, cujos postos de trabalho terceirizados envolvem a  manipulação de 

informações estratégicas para o negócio, podendo gerar impactos negativos para a Petrobras, caso o 

sigilo, a confidencialidade e a integridade da informação venham a ser comprometidas; 

9.2.6. desenvolva indicadores de desempenho para as funcionalidades do cadastro de fornecedores 

que permitam, entre outros pontos de controle, e em especial para as contratações do tipo dispensa de 

licitação e convite, avaliar a eficiência das contratações, não apenas em termos de agilidade, mas também 

quanto aos conceitos de economicidade e consequente ampliação da competitividade, com previsão de 

avaliação periódica e posterior intervenção, com vistas a corrigir os pontos de disfunção porventura 

identificados; 

9.3. determinar à Petrobras, com fulcro nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 250, inciso II, 

do RITCU, que elabore e encaminhe ao Tribunal plano de ação, no prazo de noventa dias, a contar dessa 

decisão, o qual deverá conter cronograma de implementação das providências que adotará, visando 

atender às deliberações propostas nos itens 9.1 e 9.2 dessa decisão, com a indicação das medidas adotadas 

para corrigir os problemas identificados; 

9.4. determinar à SecexEstatais que: 

9.4.1. constitua processo apartado, de mesma natureza do originário, a partir de cópias das peças 

destes autos que guardam relação com as questões a serem apuradas, a fim de avaliar a conformidade da 

contratação da Procurement Negócios Eletrônicos S/A – Petronect, pela Petrobras, bem como da SAP do 

Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A. pela Petronect, autorizando-se desde já as inspeções e diligências 

necessárias ao saneamento dos autos, com a respectiva restituição do feito ao meu gabinete, após as 

devidas análises; 

9.4.2. autorize o acesso aos autos do TC 029.884/2012-8 aos servidores deste Tribunal designados 

para participar da instrução da representação mencionada no item anterior; 
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9.4.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas nos subitens 9.1 e 9.2, com o objetivo de 

avaliar in loco se as medidas adotadas pela estatal contribuíram efetivamente para as melhorias no 

processo de aquisição da companhia; 

9.5. determinar à Secretaria-Geral da Presidência, por meio da Consultoria Jurídica do Tribunal, que 

encaminhe ao Supremo Tribunal Federal resumo das conclusões e informações levantadas pelo TCU no 

âmbito do presente relatório de auditoria, referente aos procedimentos empregados pela Petrobras nas 

contratações de bens e serviços, de modo a subsidiar a apreciação pela Corte Suprema dos mandados de 

segurança 28.745, 25.981, 26410, 27837 e 27232, bem como outros correlatos; 

9.7. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos 

Deputados que sejam empreendidos os estudos e medidas necessárias com vistas à elaboração de projeto 

de lei que estabeleça procedimento próprio de licitação e contratação para a Petróleo Brasileiro S.A., nos 

termos previstos no art.173, §1º da Constituição Federal; 

9.8. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o 

fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados; 

9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0272-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo 

(Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 273/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 014.414/2015-5.    

1.1. Apenso: 025.720/2015-5 

2. Grupo I – Classe de Assunto: VI - Representação  

3. Representante/Interessados/Responsáveis: 

3.1. Representante: Procurador Sergio Caribé 

3.2. Responsáveis: Ministério dos Transportes - MT (37.115.342/0001-67); Secretaria de Aviação 

Civil (SAC-PR). 

4. Órgãos/Entidades: Ministério dos Transportes (vinculador); Secretaria de Aviação Civil. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações 

(SeinfraTel). 

8. Representação legal:   

8.1. Lúcia Helena Ferreira de Oliveira, representando Ministério dos Transportes (vinculador).   

8.2. Lilian Macedo Novais (29511/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária.   

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo Procurador do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) Sergio Caribé, a respeito de 

possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-

PR) e pelo Ministério dos Transportes (MT), relacionadas à falta de transparência, à possibilidade de 
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superestimação de investimentos e à inobservância do entendimento firmado pelo Tribunal, por meio do 

item 9.3.l do Acórdão 1.155/2014-TCU-Plenário, no contexto de diversos editais de Procedimento de 

Manifestação de Interesse (PMI) recentemente lançados pelo Governo Federal para subsidiar a 

modelagem de futuras concessões; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com 

fundamento nos arts. 17, §1º, 235 e 237, inciso I e parágrafo primeiro, do Regimento Interno deste 

Tribunal, diante das razões expostas pelo relator, conhecer da representação para: 

9.1. no mérito, considerá-la parcialmente procedente, exclusivamente no que diz respeito à análise 

das alegações sobre o Edital de Chamamento de Estudos 1/2015 da SAC/PR; 

9.2. determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC-PR - que: 

9.2.1. proceda à divulgação dos critérios de avaliação e seleção que serão utilizados pela respectiva 

comissão julgadora; 

9.2.2. encaminhe a esta Corte de Contas a memória de cálculo bem como os respectivos critérios 

adotados para estabelecer os montantes nominais para ressarcimento dos estudos técnicos selecionados 

para os aeródromos de Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS e Salvador/BA, conforme 

divulgado pelos “Avisos de Homologação e Adjudicação Concorrência nº 6/2015” (DOU – Seção 3, de 

4/12/2015, p. 3) e “Edital nº 2, de 11 de dezembro de 2015 - Aprovação de Estudos” (DOU – Seção 3, de 

14/12/2015, p. 3); 

9.3. determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que, nos futuros 

procedimentos de manifestação de interesse de que trata o Decreto 8.428/2015: 

9.3.1. faça constar, no próprio instrumento convocatório, de maneira clara e objetiva, os critérios a 

serem utilizados na avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 

9.3.2. faça constar do processo de chamamento justificativa para a opção por utilizar como 

parâmetro para calcular o valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos estudos 

similares, evidenciando tecnicamente as similaridades e as diferenças entre o objeto do PMI e o objeto 

dos estudos similares escolhidos, as quais justificaram o cálculo efetuado, nos termos do inciso I do § 5º 

do art. 4º do Decreto 8.428/2015; 

9.3.3. proceda à divulgação do valor calculado para ressarcimento pelos projetos elaborados e da 

respectiva memória de cálculo, a ser fundamentada em dados objetivos, vinculados aos respectivos custos 

de elaboração dos estudos, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e com os 

riscos envolvidos, e baseados em preços de mercado para serviços de porte e complexidade similares, nos 

termos do item 9.3.1 do Acórdão 1.155/2014-Plenário; 

9.4. determinar à SeinfraAeroTelecom que: 

9.4.1. avalie se os parâmetros utilizados para o cálculo dos valores de ressarcimento pelos estudos e 

projetos dos aeródromos de Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS e Salvador/BA estão 

fundamentados em dados objetivos, vinculados aos respectivos custos de elaboração dos estudos 

selecionados, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e com os riscos 

envolvidos e baseados em preços de mercado, para serviços de porte e complexidade similares; 

9.4.2. caso os aludidos cálculos dos valores de ressarcimento não tenham sido efetuados conforme o 

item 9.4.1, verifique a oportunidade e conveniência de propor à SAC-PR a retificação desses valores; 

9.5. dar ciência à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República de que a mera 

reprodução literal do art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de  Procedimento 

de Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade inerentes aos critérios de 

avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 

9.6. desapensar o TC 025.720/2015-5, nos termos dos art. 38 e 40 da Resolução 259/2014; 

9.7. constituir apartado para a avaliação dos PMIs de rodovias lançados pelo MT, nos termos dos 

art. 43 e 44 da Resolução 259/2014; 

9.8. indeferir o pedido da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero de ingresso 

nos presentes autos; 
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9.9. encaminhar cópia deste acórdão bem como do relatório e do voto que o fundamentam à 

Secretaria de Aviação Civil (SAC-PR). 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0273-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 274/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 016.180/2015-1.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados-

CFFC. 

4. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA, Secretaria de Portos 

da Presidência da República - SEP/PR, Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 

(SeinfraHid). 

8. Representação legal:   

8.1. Amanda Barros Seabra Pereira E Fábio Viana Fernandes Silveira e outros, representando 

Rodrimar S/A Agente e Comissaria.   

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de solicitação do Congresso Nacional, 

formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 169 e 232, inciso III, do Regimento 

Interno do TCU, em: 

9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional; 

9.2. determinar à SEP/PR que: 

9.2.1. dê imediata ciência ao Tribunal da decisão que adotar em relação à transação proposta pela 

Rodrimar; 

9.2.2. caso aprovada a transação, encaminhe ao Tribunal cópia do respectivo processo 

administrativo, com a antecedência mínima de 15 dias da formalização do acordo. 

9.3. determinar à SeinfraHid que: 

9.3.1. monitore o cumprimento da determinação acima; 

9.3.2. envie à comissão solicitante cópia deste Acórdão, acompanhado dos correspondentes 

relatório e voto; 

9.4. considerar integralmente atendida a solicitação; 

9.5. encerrar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0274-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 275/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 019.749/2014-7 

2. Grupo II – Classe de Assunto: V (Relatório de auditoria) 

3. Interessado/Responsável: 

3.1. Interessado: Congresso Nacional 

3.2. Responsável: não há 

4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRod) 

8. Representação legal: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatado e discutido este relatório de consolidação das auditorias de segurança viária em 

locais concentradores de acidentes rodoviários, integrantes da fiscalização de orientação centralizada 

destinada a avaliar a conformidade desses trechos com o que determinam as normas técnicas aplicáveis à 

construção rodoviária; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 250, inciso III, 

do Regimento Interno em: 

9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que apresente, no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a sanear as fragilidades a seguir descritas, contendo, 

no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a correção: 

9.1.1. falta de tratamento prioritário, no momento da aprovação dos projetos de duplicação de 

rodovias e nas fiscalizações, ao problema da inadequação dos elementos geométricos aos parâmetros 

técnicos, especialmente os definidos no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, de 1999, do 

DNIT; 

9.1.2. insuficiência da sinalização vertical do tipo “proibido ultrapassar” ao longo do trecho das 

rodovias federais, em desacordo com a recomendação do Manual de Sinalização Rodoviária, de 2010, do 

DNIT; 

9.1.3. falta de estudos de viabilidade para a substituição de defensas metálicas por barreiras de 

concreto New Jersey nos pontos com maior número de colisões; 

9.2. encerrar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0275-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
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ACÓRDÃO Nº 276/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 025.275/2015-1.    

1.1. Apensos: 024.567/2015-9; 025.281/2015-1; 025.279/2015-7 

2. Grupo I – Classe de Assunto:  Consulta. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos 

Deputados; Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados; e Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara dos Deputados. 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional (SecexFazen). 

8. Representação legal : não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Consultas formuladas pela Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, pela Comissão de Legislação Participativa e pela Comissão de Seguridade Social e 

Família, todas da Câmara dos Deputados, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Redator, em: 

9.1. alterar, no sistema eletrônico de registro de processos, a natureza do TC 024.567/2015-9, para 

consulta; 

9.2. conhecer das consultas, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 

264, inciso IV, § 1º, do Regimento Interno do TCU; 

9.3. nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei nº 8.443/92, responder aos consulentes que, mantidos 

os efeitos das alterações promovidas na Lei 12.869/2013 pela Lei 13.177/2015, não há óbice legal à 

continuidade da execução das permissões alcançadas pelo Acórdão 925/2013-Plenário. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0276-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 277/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 033.758/2015-8.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessado: Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhar a Construção da 

Ferrovia Transnordestina. 

4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 

(SeinfraHid). 

8. Representação legal: não há.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de solicitação do Congresso Nacional, 

formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 169 e 232, inciso III, do Regimento 

Interno do TCU, em: 

9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional; 

9.2. determinar à SeinfraHid que envie à comissão solicitante cópia do relatório de fiscalização 

objeto do TC 010.453/2014-8 (doc. 192); 

9.3. considerar integralmente atendida a solicitação; 

9.4. encerrar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0277-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 278/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC nº 019.602/2014-6.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  V – Relatório de Auditoria 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ministério da Saúde – MS. 

4. Órgãos/Entidades: Ministério da Saúde - MS, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-

Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Instituto Butantan – IB, Fundação Ezequiel Dias – 

Funed e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (SECEX-SP). 

8. Representação legal : não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada com o 

objetivo de avaliar a gestão dos recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde para entidades que 

atuam na produção e distribuição de vacinas e soros e estão situadas na Região Sudeste, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

da União, em: 

 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde que: 

 9.1.1. envide esforços para criar uma comissão interministerial envolvendo os Ministérios da 

Educação; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
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com o objetivo de criar um banco de dados sobre as pesquisas científicas desenvolvidas no território 

nacional, pelas Universidades e pelos Laboratórios Públicos Oficiais, que envolvam imunobiológicos; 

 9.1.2. incentive a cooperação entre os Laboratórios Públicos Oficiais com vistas ao 

desenvolvimento conjunto de pesquisas e produção de vacinas; 

 9.1.3. avalie, no caso de término da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo - PDP, de alteração 

do cronograma da transferência ou de mudança no quantitativo demandado pelo Programa Nacional de 

Imunizações - PNI, se é necessário renovar os contratos de aquisição e renegociar os preços das vacinas. 

Deve ser analisado se a parcela desses preços referente à tecnologia já foi quitada e qual foi o impacto da 

modificação das condições contratuais; 

 9.2. recomendar ao Instituto Butantan, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-

Manguinhos e à Fundação Ezequiel Dias (Funed) que envidem esforços para formar alianças estratégicas 

com os outros Laboratórios Públicos Oficiais com o intuito de desenvolver o processo de pesquisa e 

desenvolvimento de vacinas;  

 9.3. recomendar à Anvisa e às Vigilâncias Sanitárias locais que atuem preventivamente na análise 

dos projetos de construção ou reforma civis das plantas fabris que envolvam a fabricação de 

imunobiológicos nos laboratórios oficiais responsáveis por parcerias para o desenvolvimento produtivo, 

institucionalizando tal procedimento dentro de suas competências legais relativas à Vigilância Sanitária; 

 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, e 

do inteiro teor do relatório desta auditoria elaborado pela unidade técnica, para os seguintes destinatários: 

 9.4.1. Ministério da Saúde; 

 9.4.2. Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; 

 9.4.3. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; 

 9.4.4. Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 

 9.4.5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 

 9.4.6. Instituto Butantan e Fundação Butantan; 

 9.4.7. Fundação Ezequiel Dias; 

 9.4.8. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos; 

 9.4.9. Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de São Paulo (SP); 

 9.4.10. Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo; e 

 9.4.11. Superintendência de Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro (SUVISA); 

 9.5. determinar a constituição de um processo apartado contendo os documentos encaminhados 

pelo Ministério da Saúde, em anexo ao Ofício nº 2.941 AECI/GM/MS, de 24/09/2015 (peça 194); 

 9.6. enviar o processo referido no parágrafo 9.5. deste Acórdão para a Secex Saúde, a fim de que 

ela analise a questão referenciada pelo Ministério da Saúde nos documentos citados e formule a proposta 

de encaminhamento cabível; 

 9.7. arquivar o presente processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0278-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler (Relator), Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 279/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 023.874/2014-7.  
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2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Relatório de Auditoria)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Arnaldo de Alencar da Costa e Silva (076.047.503-20); Conceição de Maria 

Soares Madeira (053.484.803-63); Denise Magalhães Brige (000.351.073-59); F. K. Médicos Associados 

Ltda. - ME (08.181.736/0001-15); Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA (06.158.455/0001-16); 

Sebastião Torres Madeira (053.595.113-20). 

3.2. Recorrente: Denise Magalhães Brige (000.351.073-59). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão (Secex-MA). 

8. Representação legal:  

8.1. Luis Carlos Gomes da Silva Junior (12.625/OAB-MA), representando Arnaldo de Alencar da 

Costa e Silva.   

8.2. Jonilson Almeida Viana (4.516/OAB-MA), representando Denise Magalhães Brige.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Denise Magalhães 

Brige contra o Acórdão 1.991/2015-Plenário, que determinou a audiência da responsável pela inserção, 

nos autos do Pregão Presencial 135/2013, a esmo, de documentos, sem datá-los e numerá-los, portanto, 

sem observância da ordem cronológica, para possivelmente dar vestes de regularidade à licitação 

previamente direcionada, em afronta ao art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c o art. 38 da Lei 8.666/1993, bem 

como aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, insculpidos no art. 37 da Constituição 

da República e referendados no art. 3º da Lei 8.666/1993,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Denise Magalhães Brige, uma vez 

preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1º, da Lei 

8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão 1.991/2015-Plenário; 

 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, remetendo-lhe cópia do relatório e do voto que a 

fundamentam. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0279-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler (Relator), Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 280/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 031.456/2015-4.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  II – Solicitação do Congresso Nacional 

3. Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresópolis - RJ. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ). 

8. Representação legal: não há 

 

9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de solicitação de fiscalização formulada pela Comissão 

de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhada pelo Excelentíssimo 

Senhor Deputado Federal Vicente Cândido mediante o Ofício nº 389/2015/CFFC-P, de 11/11/2015, por 

meio do qual requer ao TCU a realização de auditoria para verificar a regularidade da aplicação de 

recursos federais em Teresópolis (RJ), destinados à recuperação do município, que foi atingido por fortes 

chuvas em janeiro de 2011, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição 

Federal c/c os art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 

9.2. informar ao Deputado Cabo Daciolo, autor da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 

2015, e ao Presidente Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que: 

9.2.1. os recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional ao Município de 

Teresópolis/RJ, no âmbito do Programa 1029 – Resposta aos Desastres e Reconstrução (Termo de 

Compromisso 5/2011 - Teresópolis), no montante de R$ 7.000.000,00, têm sido objeto de análise e 

acompanhamento pelo TCU desde 2011, por meio dos seguintes instrumentos de fiscalização e controle: 

Relatório de Acompanhamento TC 000.919/2011-0; Monitoramento TC 013.559/2013-3, realizado em 

2013; e, atualmente, o Monitoramento TC 027.740/2015-3; 

9.2.2. o Ministério da Integração Nacional fixou prazo até março de 2016 para a conclusão das 

análises das prestações de contas pendentes relativas aos recursos públicos federais repassados para ações 

emergenciais aos municípios atingidos pela catástrofe climática ocorrida em 2011, os quais abrangem a 

verba pública objeto da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 2015, conforme informação 

prestada pelo órgão no âmbito do Monitoramento TC 027.740/2015-3, autuado justamente para 

acompanhar o deslinde da questão; 

9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputadas cópia 

deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, acompanhados das peças 5 a 10 

destes autos, nas quais estão consubstanciados os resultados de todos os trabalhos realizados pelo 

Tribunal no objeto da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 2015, bem como o Ofício 

505/AECI/GM/MI, de 16/11/2015, por meio do qual o Ministério da Integração Nacional informa a 

finalização, até março de 2016, da análise das prestações de contas referentes aos recursos federais em 

apreciação neste processo; 

9.4. considerar esta solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos 

dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, incisos I e II, da Resolução TCU nº 

215/2008. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0280-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler (Relator), 

Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

ACÓRDÃO Nº 281/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 001.963/2015-5.  

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20120626/RES2008-215.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20120626/RES2008-215.doc
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2. Grupo I – Classe III – Consulta. 

3. Interessada: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 

4. Unidade: Senado Federal. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal. 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela Exma. Senadora Ana Rita, 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, visando a 

que este Tribunal defina as atribuições caracterizadas pelo alto nível de especificidade, complexidade e 

responsabilidade de que trata o § 1º do art. 122 do Decreto-lei 200/1967, com vistas “a apurar eventuais 

desvios de função e, assim, o direito dos ex-titulares de Função de Assessoramento Superior – FAS à 

anistia prevista na Lei 8.878/1994”. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator e com base no art. 1°, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 264 e 265 

do Regimento Interno, em: 

9.1. não conhecer da consulta, por tratar de caso concreto; 

9.2. encaminhar ao consulente cópia da presente deliberação, acompanhada do voto e relatório que 

a fundamentam; 

9.3. arquivar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0281-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto Nardes 

(Relator), José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 282/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 011.689/2015-3.  

2. Grupo II – Classe de Assunto II: Solicitação do Congresso Nacional.   

3. Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados. 

4. Unidades: Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

Ministério das Comunicações (vinculador). 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações 

(SeinfraTel). 

8. Representação legal: João Luiz Noronha da Jornada e outros, representando Agência Nacional de 

Transportes Terrestres.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para que fosse verificado se as empresas que prestam 

serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização nos setores de radiodifusão sonora 
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e de sons e imagens, de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e de navegação 

aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária vêm cumprindo as obrigações legais assumidas durante 

a execução dos contratos, notadamente no que diz respeito à regularidade fiscal, haja vista o previsto no 

art. 38, inciso VII, da Lei 8.987/1995. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator: 

9.1. determinar ao Ministério das Comunicações, por força do disposto nos arts. 175 e 223 da 

Constituição Federal, no art. 29, alíneas “h”, “j”, “m”, e “n” da Lei 4.117/1962 e no art. 8º do Decreto 

7.462/2011, que apresente, em 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de ação, 

com cronograma de atividades e respectivos produtos, para operacionalizar a fiscalização e o 

acompanhamento da regularidade fiscal durante toda a vigência dos contratos das empresas que prestam 

serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização nos setores de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, considerando, inclusive, as 

informações prestadas pela Receita Federal do Brasil no presente processo; 

9.2. considerar, nos termos do art. 14, inciso IV, c/c o art. 17, inciso II da Resolução-TCU nº 

215/2008, integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional; 

9.3. encaminhar ao presidente da referida Comissão cópia desta deliberação, acompanhada do 

relatório e do voto que a fundamentam; 

9.4. arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0282-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto Nardes 

(Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 283/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 023.298/2015-4 

1.1. Apenso: TC 035.875/2015-1. 

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Desestatização. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (04.898.488/0001-77). 

4. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – MT. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRodovia). 

8. Representação legal: 

8.1. Leilane Morais Alcântara e outros, representando a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do primeiro estágio do acompanhamento do processo de 

outorga de concessão da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC, popularmente denominada “Rodovia do 

Frango”; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com 

fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 3º, inciso I, da 

Instrução Normativa-TCU 46/2004, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. aprovar, com ressalvas, o primeiro estágio do acompanhamento do processo de outorga de 

concessão para exploração da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC, popularmente denominada “Rodovia 

do Frango”; 

 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, 

inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, 

previamente à publicação do edital de concessão da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC: 

 9.2.1. aprimore e envie ao Tribunal a metodologia de cálculo do desconto de reequilíbrio (Fator 

“D”), de modo a desestimular o inadimplemento relativo às obras pactuadas e impactar suficientemente o 

reequilíbrio econômico e financeiro do contrato dentro de prazo razoável (itens 108-131 da instrução de 

peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão); 

 9.2.2. altere a redação do Programa de Exploração da Rodovia (PER) para: 

 9.2.2.1. indicar que o parâmetro de desempenho relacionado à “ausência de juntas e trincas sem 

selagem” aplica-se somente a pavimentos rígidos (itens 158-164 da instrução de peça 32); 

 9.2.2.2. indicar que o parâmetro de desempenho relacionado a “desníveis entre a faixa de tráfego e 

o acostamento (tolerância máxima)” aplica-se aos acostamentos externo e interno (itens 165-177 da 

instrução de peça 32); 

 9.2.2.3. distinguir a “correção de depressão no encontro com a via”, exigida no prazo de doze 

meses, da “ausência de depressão no encontro com a via”, prevista para 84 meses (itens 206-210 da 

instrução de peça 32); 

 9.2.2.4. esclarecer que as atividades de recuperação/substituição emergencial previstas para os 

trabalhos iniciais abrangem intervenções em todos os elementos de drenagem e obras de arte correntes 

que estejam danificados, em consonância com o EVTE (itens 211-218 da instrução de peça 32, e 82-87 do 

voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.2.5. esclarecer que eventuais acréscimos na extensão total de duplicação, em decorrência da 

execução de contornos obrigatórios em trechos urbanos, serão deduzidas na meta do 6º ano das obras de 

ampliação (itens 326-354 da instrução de peça 32);  

 9.2.2.6. indicar que a concessionária deverá executar as interconexões necessárias à viabilização do 

contorno de São Mateus do Sul/PR, sem direito a reequilíbrio econômico-financeiro, e que receberá 

apenas pelos custos de desapropriação que excederem o montante indicado na subcláusula 9.1.3 da 

minuta contratual (itens 326-354 da instrução de peça 32); 

 9.2.3. compatibilize as soluções previstas no PER para a eliminação de desnível entre a faixa de 

tráfego e o acostamento com aquelas dadas nos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e 

ambiental (EVTE) (itens 165-177 da instrução de peça 32, e 23-27 do voto que acompanha este acórdão);  

 9.2.4. compatibilize o PER às quantidades do EVTE, preferencialmente mediante instalação das 

tachas refletivas ao longo de toda a rodovia na etapa dos trabalhos iniciais, proporcionando aos usuários 

condições mais seguras e garantindo a compatibilização com as rodovias federais não concedidas (itens 

188-196 da instrução de peça 32, e 73-81 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.5. esclareça no EVTE, PER e minuta do contrato o que se entende por sistemas elétricos e de 

iluminação e qual a atuação da concessionária sobre esses sistemas (itens 219-228 da instrução de peça 

32, e 88-99 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.6. compatibilize as rubricas relativas a sistemas elétricos e de iluminação constantes do EVTE 

com o PER e a minuta contratual (itens 219-228 da instrução de peça 32, e 88-99 do voto que acompanha 

este acórdão); 

 9.2.7. estabeleça obrigações contratuais objetivas para a concessionária providenciar a implantação 

de sistemas elétricos e de iluminação nas obras de melhorias que vier a executar, em consonância com o 

EVTE, beneficiando também aquelas já existentes, em consonância com outros dispositivos do PER 

(itens 219-228 da instrução de peça 32); 
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 9.2.8. compatibilize as áreas mínimas exigidas das bases operacionais no PER com aquelas 

previstas no EVTE, e revise a redação do PER para indicar quais os parâmetros técnicos a serem 

observados para as bases operacionais provisórias (itens 268-284 da instrução de peça 32); 

 9.2.9. evidencie no PER que o prazo aplicável às intervenções em edificações/instalações existentes 

é válido mesmo quando necessitarem, além de reforma, de obras de construção e/ou ampliação (itens 285-

296 da instrução de peça 32); 

 9.2.10. assinale prazo para a apresentação dos estudos de localização dos equipamentos de controle 

de velocidade e submissão ao órgão de trânsito competente, de sorte a garantir sua instalação em doze 

meses após a assunção da rodovia pela concessionária (itens 297-300 da instrução de peça 32); 

 9.2.11 relacione no Apêndice A todos os trechos previamente duplicados na rodovia (itens 301-310 

da instrução de peça 32); 

 9.2.12. defina prazo para a implantação de melhorias previstas em trechos duplicados previamente 

à concessão (itens 311-325 da instrução de peça 32);  

 9.2.13. promova a readequação dos valores relativos às obras de ampliação de capacidade e 

melhorias inseridos no EVTA, de forma que sua distribuição ao longo do período de duplicação da 

rodovia concentre as obras de melhorias na segunda metade desse período (itens 311-325 da instrução de 

peça 32, e 110-117 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.14. unifique a terminologia utilizada para os contornos urbanos no PER e na minuta contratual 

(itens 326-354 da instrução de peça 32);  

 9.2.15. estabeleça mecanismos para o reequilíbrio econômico-financeiro contratual em decorrência 

das alterações de extensão em pista simples a ser contornada (itens 326-354 da instrução de peça 32);  

 9.2.16. revise o EVTE, o PER e a minuta do contrato para incluir a ponte sobre o Rio Iguaçu, 

necessária ao contorno obrigatório de São Mateus do Sul/PR, no equacionamento econômico da 

concessão previamente ao leilão (itens 326-354 da instrução de peça 32); 

 9.2.17. revise os estudos para identificar, de forma inequívoca, se subsiste a necessidade de incluir 

novos “contornos obrigatórios em trechos urbanos”, e suprima do PER e da minuta do contrato as 

referências a “contornos opcionais em trechos urbanos” ou “obras alternativas em trechos urbanos” (itens 

355-365 da instrução de peça 32, e 118-123 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.18. compatibilize o prazo de atendimento da rodovia à classe I-A aos prazos de duplicação 

estabelecidos no PER e na minuta do contrato (itens 366-368 da instrução de peça 32); 

 9.2.19. esclareça, na minuta do contrato, que a assunção da rodovia por parte da concessionária não 

se limita aos bens que constam do termo de arrolamento, mas abrange todo o sistema rodoviário, sob 

responsabilidade da União e de seus entes, concedido (itens 371-379 da instrução de peça 32); 

 9.2.20. estabeleça, no PER e na minuta do contrato, que as concessionárias deverão apresentar os 

projetos, preferencialmente executivos, previamente ao início das obras (itens 380-395 da instrução de 

peça 32, e 131-137 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.21. esclareça, na minuta do contrato, de forma inequívoca, que a conclusão das obras somente 

ocorre quando o projeto, preferencialmente executivo, apresentado pela concessionária e avaliado pela 

agência estiver efetivamente implantado (itens 396-399 da instrução de peça 32, e 138-147 do voto que 

acompanha este acórdão); 

 9.2.22. suprima o item (iii) da subcláusula 10.3.1 da minuta do contrato de concessão (itens 399-

409 da instrução de peça 32); 

 9.2.23. estabeleça, no PER e na minuta do contrato, mecanismos para evitar que melhorias mais 

complexas, onerosas e funcionalmente superiores sejam substituídas por outras que não preservem o 

mesmo grau de qualidade do contrato, mantendo-se, em caso de substituições, inalterado o equilíbrio 

econômico-financeiro da avença (itens 410-415 da instrução de peça 32); 

 9.2.24. altere a redação da subcláusula 10.4.5 da minuta do contrato, para compatibilizá-la com 

aquelas que tratam do recebimento de obras (itens 416-418 da instrução de peça 32); 
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 9.2.25. reavalie todas as cláusulas contratuais que tratam de obras executadas pelo poder 

concedente, de modo a adequá-las ao objeto da contratação e atender ao interesse do usuário – prestação 

de serviço adequado e modicidade tarifária (itens 419-435 da instrução de peça 32); 

 9.2.26. reavalie a redação da subcláusula 12.5.3 da minuta do contrato de concessão (erro de 

referência) (itens 437-442 da instrução de peça 32); 

 9.2.27. revise a redação da minuta do contrato para que não subsistam dúvidas de que a cobrança 

da tarifa de pedágio não poderá ocorrer se os trabalhos iniciais não tiverem sido integralmente concluídos 

em todo o sistema rodoviário (itens 443-446 da instrução de peça 32); 

 9.2.28. revise as penalidades previstas na cláusula 20 da minuta do contrato, para que atendam aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a desestimular futuras inexecuções contratuais 

(itens 455-464 da instrução de peça 32); 

 9.2.29. reavalie, com fundamento na necessidade de que o equilíbrio econômico-financeiro 

contratual seja preservado, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no art. 6º, § 1º, da Lei 

8.987/1995, o Fator “Q” da minuta do contrato de modo que sua fórmula de cálculo leve em 

consideração, minimamente, as seguintes características (itens 479-504 da instrução de peça 32, e 152-

156 do voto que acompanha este acórdão): 

 9.2.29.1. índice seja aferido e aplicado após a conclusão das obras de recuperação e de ampliação 

de capacidade, incluídas as respectivas melhorias, assim como contornos obrigatórios; 

 9.2.29.2. índice não seja afetado pela execução de grandes obras realizadas após os 84 meses de 

contrato, tais como aquelas condicionadas ao volume de tráfego; 

 9.2.29.3. índice seja não cumulativo – o acréscimo tarifário relativo à apuração de um ano deverá 

repercutir na tarifa somente pelo prazo de doze meses, retornando os valores tarifários ao patamar em que 

estariam sem o acréscimo, até que novo indicador do nível de acidentes com vítimas na rodovia (IA) que 

represente acréscimo tarifário seja atingido pela empresa; 

 9.2.29.4. comparação com outras concessões seja feita apenas quando as mesmas estiverem em 

estágio de implantação equivalente ao indicado nas alíneas anteriores (estabilidade em termos de 

investimentos em obras); 

 9.2.29.5. incremento tarifário não seja aplicável às empresas que estiverem inadimplentes em suas 

obrigações contratuais, a exemplo das concessionárias que atrasam a entrega das obras de duplicação; 

 9.2.29.6. haja um percentual máximo para o IA, tendo em vista que o incentivo não pode resultar 

em oscilações tarifárias ilimitadas, como atualmente ocorre; 

 9.2.30. retifique as composições de preços intituladas “Execução de camada de rolamento com 

CBUQ”, “Reperfilagem com CBUQ massa fina” e “Execução de camada Binder”, para que passem a 

contemplar o item “1 A 00 002 07 – Transporte local com basculante 10 m3 rodovia pavimentada”, em 

substituição ao item “1 A 00 102 00 – Transporte local de material betuminoso” (itens 505-511 da 

instrução de peça 32); 

 9.2.31. retifique o preço unitário do item “Capina e roçada na faixa de domínio”, para considerar, 

durante todo o período de concessão, a execução do serviço na proporção de 70% mediante trabalho 

mecanizado e 30% mediante trabalho manual, em consonância com o Acórdão 2.604/2013-TCU-Plenário 

(itens 512-517 da instrução de peça 32); 

 9.2.32. retifique os custos da rubrica “transporte de valores”, contida na despesa “Arrecadação de 

pedágios” do modelo operacional dos estudos de viabilidade, para valores compatíveis com os valores 

estimados nas concessões integrantes do Programa de Investimentos em Logística, pertencente à terceira 

etapa – fase III (2013 e 2014) (itens 518-524 da instrução de peça 32, e 157-160 do voto que acompanha 

este acórdão); 

 9.2.33. reavalie, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no art. 

6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, o posicionamento da praça de pedágio P5 de modo a impedir a possibilidade 

de instalação de cabines de pedágio dentro do perímetro urbano de Xanxerê/SC, considerando as 

particularidades do PER e da minuta contratual (possibilidade de deslocamento de 5 km em relação à 

posição inicialmente concebida nos estudos), e em atendimento à necessidade de que o equilíbrio 
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econômico-financeiro contratual seja preservado e de que o PER e a minuta contratual estejam 

compatibilizados com o EVTE (itens 23-28 e 62-64 da instrução de peça 9 do TC 035.875/2015-1, 

apensado aos presentes autos, e 44-51 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.34. avalie a consistência dos dados do estudo do tráfego apresentados no EVTE com base nas 

informações disponíveis no DNIT para o trecho a ser concedido, constantes do Plano Nacional de 

Contagem de Tráfego (PNCT) e do sistema de controle de velocidade (sensores de velocidade e radares 

fixos), fazendo incluir no processo concessório as premissas e conclusões que fundamentam essa 

avaliação, em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos (itens 11-22 da instrução 

de peça 9 do TC 035.875/2015-1, apensado aos presentes autos); 

 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, 

da Lei 8.443, de 1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 

 9.3.1. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, defina metodologia para avaliar a adequação dos 

estudos de demanda apresentados nos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI), principalmente 

no que diz respeito à acuidade dos dados primários e das projeções de crescimento que compõem tais 

estudos e ao período utilizado para sua estimativa, enviando o resultado ao Tribunal (itens 87-107 da 

instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão); 

 9.3.2. inclua, nos processos das futuras concessões rodoviárias, em atendimento ao princípio da 

motivação dos atos administrativos, a análise técnica da aplicação da metodologia de avaliação da 

adequação dos estudos de demanda apresentados nos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) 

dessas concessões, conforme metodologia definida em atendimento ao subitem 9.3.1 deste acórdão; 

 9.3.3. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote medidas suficientes com vistas a garantir que a 

avaliação dos parâmetros de desempenho para efeitos de recebimento das obras e serviços seja feita de 

forma independente, visando cumprir o art. 67 da Lei 8.666/1993, enviando-as ao Tribunal (itens 396-409 

da instrução de peça 32); 

 9.3.4. no prazo de até um ano após a celebração do contrato de concessão da rodovia BR-

476/153/282/480/PR/SC que vier a ser firmado, complemente o termo de arrolamento de bens dessa 

rodovia (itens 465-478 da instrução de peça 32, e 88-104 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.3.5. previamente à publicação dos editais dos futuros processos de concessões rodoviárias, 

providencie o termo de arrolamento de bens de forma padronizada e abrangente (itens 465-478 da 

instrução de peça 32); 

 9.3.6. no prazo de 60 (sessenta) dias, defina metodologia e respectivos custos da fiscalização do 

tráfego de veículos com eixos suspensos, de que trata a Lei 13.103/2015, aplicando-a aos futuros 

processos de concessões rodoviárias (itens 447-454 da instrução de peça 32, e 148-151 do voto que 

acompanha este acórdão); 

 9.3.7. aplique aos futuros processos concessórios de rodovias, quando couber, as determinações 

constantes do subitem 9.2 deste acórdão; 

 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso 

I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 

 9.4.1. adote parâmetro efetivo para a medição de percentual de área trincada (itens 133-157 da 

instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão); 

 9.4.2. estabeleça parâmetros de desempenho compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, 

aplicáveis sem a necessidade de avaliar toda a extensão da rodovia, e/ou disponibilize para a fiscalização 

equipamentos que permitam uma avaliação independente de tais parâmetros (itens 197-205 da instrução 

de peça 32); 

 9.4.3. adote prazos de atendimento compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, passíveis 

de efetiva cobrança e aplicação de sanções por descumprimento contratual, sem que haja necessidade de 

apuração de todas as ocorrências mensais (itens 246-259 da instrução de peça 32); 

 9.4.4. o PER passe a exigir das concessionárias, nos boletins periódicos mensais e outros meios de 

comunicação disponíveis (tais como painéis de mensagens variáveis, serviço de radiodifusão, etc.), a 
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divulgação dos principais direitos do usuário e dos canais a ele disponíveis quando necessitar registrar 

reclamações ou sugestões acerca de tais direitos (itens 260-267 da instrução de peça 32); 

 9.4.5. avalie os projetos, preferencialmente executivos, das bases operacionais e de outras 

edificações de interesse, evitando-se a execução de instalações que não atendam aos requisitos mínimos 

de qualidade, segurança e conforto de operadores e usuários da rodovia (itens 268-284 da instrução de 

peça 32); 

 9.4.6. mantenha a indicação de extensão a ser executada (em km) a cada ano para cômputo das 

metas anuais de duplicação (itens 301-310 da instrução de peça 32); 

 9.4.7. revise a redação da subcláusula 10.1.4 da minuta contratual, uma vez que não apenas os 

contratos que impeçam ou prejudiquem a concessionária devem ser rescindidos (itens 419-436 da 

instrução de peça 32); 

 9.4.8. estabeleça, em seus normativos, prazo mínimo razoável entre a publicação do aviso de 

audiência pública e as sessões presenciais, de forma a aprimorar a efetividade dos instrumentos de 

participação e controle social (itens 48-61 da instrução de peça 9 do TC 035.875/2015-1, apensado aos 

presentes autos); 

 9.4.9. altere os percentuais de atendimento do parâmetro de desempenho para instalação de placas 

educativas/indicativas, visando assegurar, desde o início da execução contratual, quantidade de 

sinalização compatível com a necessidades da rodovia, em atenção ao princípio da suficiência e ao art. 

144, § 10, da Constituição Federal de 1988 (itens 178-187 da instrução de peça 32, e 73-76 do voto que 

acompanha este acórdão); 

 9.4.10. estabeleça obrigações claras para a concessionária providenciar infraestrutura que garanta a 

comunicação direta e universal dos usuários da rodovia com os sistemas de atendimento ao usuário (itens 

229-245 da instrução de peça 32, e 105-109 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.5. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes, 

com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do 

TCU, que: 

 9.5.1. preliminarmente à realização do leilão da presente concessão, avaliem o ambiente 

concorrencial e macroeconômico atual com vistas a formar um juízo de oportunidade acerca da realização 

do leilão (itens 42-50 da instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão), 

fazendo incluir no processo concessório as premissas e conclusões que fundamentam a decisão tomada, 

em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; 

 9.5.2. avaliem a conveniência e oportunidade de efetivar a presente concessão, considerando a atual 

conjuntura dos contratos vigentes e as dificuldades gerenciais detectadas na atuação da ANTT (itens 75-

86 da instrução de peça 32), fazendo incluir no processo concessório as premissas e conclusões que 

fundamentam a decisão tomada, em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; 

 9.5.3. no caso de ser inafastável a inclusão de uma nova obra no contrato de concessão, avaliem a 

possibilidade de inserção de regra de aplicação de desconto incidente sobre a Tabela Sicro, simulando o 

ambiente concorrencial normalmente obtido na contratação de obras pela Lei 8.666, de 1993 (itens 67-74 

da instrução de peça 32); 

 9.6. dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 4º da Portaria-Segecex 13/2011, que nos 

presentes autos verificou-se que (itens 165-177 da instrução de peça 32, transcrita no relatório que 

fundamenta este acórdão): 

 9.6.1. a redação dada pelo PER da rodovia BR-476/153/282/480 para o parâmetro de desempenho 

relacionado “desníveis entre faixa de tráfego e acostamento” não é compatível com a execução de chanfro 

apenas mediante fresagem, sem posterior aplicação de microrrevestimento ou CBUQ, como verificado na 

BR-040/DF/GO/MG, em afronta ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, da Constituição Federal de 1988; 

 9.6.2. a previsão de execução de cunha, sem a definição de parâmetros técnicos para o serviço, na 

inexistência de norma específica, poderá levar à execução de serviços de qualidade precária e sem 

resultados efetivos em termos de melhoria das condições de segurança dos usuários, em afronta ao art. 6º, 
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§ 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, da 

Constituição Federal de 1988; 

 9.7. apensar o processo de representação (TC 035.875/2015-1) a estes autos (TC 023.298/2015-4); 

 9.8. encaminhar cópia da instrução de peça 9 do processo TC 035.875/2015-1 (Representação) e 

deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério dos Transportes, à 

Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante, Dr. Carlos Humberto Prola Júnior, 

Procurador da República no Município de Chapecó/SC; 

 9.9. retornar os autos à SeinfraRodovia para prosseguimento da análise dos demais estágios da 

presente concessão, nos termos da Instrução Normativa-TCU 46/2004; 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0283-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto Nardes 

(Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 284/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 005.111/2014-5.  

2. Grupo I - Classe IV - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (ex-prefeito, CPF 023.515.704-05); 

Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-08) e Saulo José de Lima (sócio de fato da empresa 

contratada, CPF 078.530.504-10) 

4. Unidade: Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas/PB 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba – Secex/PB 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério 

da Integração Nacional em decorrência da impugnação total das despesas respeitantes ao Convênio 

1983/2001 (Siafi 457.729), cujo objeto era o fortalecimento da infraestrutura hídrica do Município de 

Areia de Baraúnas/PB, mediante perfuração e instalação de sete poços tubulares profundos, com a 

construção de seus respectivos chafarizes. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, alíneas “b”, 

“c” e “d”; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; 46; 57; e 60 da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 169, 

inciso III; 209, §7º; e 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. julgar irregulares as contas de Adelgício Balduíno da Nóbrega, de Saulo José de Lima e da 

empresa Construtora Caiçara Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia original de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a 

partir de 30/12/2002 até a data do efetivo recolhimento do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias 

para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro 

Nacional;  

9.2. aplicar multa a Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho, à Construtora Caiçara Ltda. e a Saulo 

José de Lima, individualmente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze 
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dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da multa ao 

Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for 

paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;  

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações;  

9.4. considerar graves as infrações cometidas por Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho e Saulo 

José de Lima e inabilitá-los, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança no âmbito da Administração Pública; 

9.5. declarar a inidoneidade da Construtora Caiçara Ltda. para participar, por cinco anos, de 

licitação na Administração Pública Federal; 

9.6. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à 

Procuradoria da República no Estado da Paraíba para o ajuizamento das ações cabíveis.  

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0284-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 285/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 009.514/2010-4    

1.1. Apenso: TC 015.020/2009-3 

2. Grupo II, Classe I – Embargos de Declaração (em Prestação de Contas) 

3. Embargantes: José Lúcio Marcelino de Jesus (CPF nº 287.087.844-34) e José Queiroz de 

Oliveira (CPF nº 140.494.905-44), ex-gerentes de administração e finanças, e Adeilson Teixeira Bezerra 

(CPF nº 494.355.744-91), ex-superintendente 

4. Unidade: Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU/AL) 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou  

7. Unidade Técnica: não atuou 

8. Advogados constituídos nos autos: Gustavo Igor Vasconcelos Lopes Calheiros - OAB/AL 9393, 

Fabrício Silva Ramos - OAB/AL 6986, Maria Edite Barreto Fantini - OAB/PE 14070-D, José Eduardo 

Barros Correia - OAB/AL 3875, Aristênio de Oliveira Juca Santos - OAB/AL 3148, Carlos Henrique 

Barbosa de Sampaio - OAB/AL 1626, Sandra de Almeida Silva - OAB/AL 6521, Reinaldo Cavalcanti 

Moura - OAB/AL 1972 e Fabrycya Parlla Rodrigues Lucas - OAB/AL 5798 

 

9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de embargos de declaração contra o Acórdão nº 

2.398/2015-Plenário.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 

278, § 2º, do Regimento Interno, em: 

9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração;  

9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação. 
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10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0285-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 286/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 016.022/2015-7 

2. Grupo I – Classe II – Solicitação do Congresso Nacional 

3. Interessada: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 

4. Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica e Companhia de Eletricidade do Estado da 

Bahia 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Presidência 

da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício Pres. nº 163/2015/, 

referente à Proposta de Fiscalização e Controle nº 17/2015, de autoria do Deputado Irmão Lázaro, 

requisitando ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria nos atos e procedimentos da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em relação à Companhia de Eletricidade do Estado da 

Bahia (Coelba), compreendendo a metodologia e os processos de revisões e reajustes tarifários 

autorizados nos últimos cinco anos, bem como o acompanhamento da parte operacional e a qualidade dos 

serviços prestados aos baianos. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, art. 38, 

inciso I, da Lei nº 8.443/1992, arts. 169, inciso V, e 232, inciso III, do Regimento Interno, arts. 4º, 

inciso I, e 17, inciso I, da Resolução TCU nº 215/2008, em: 

9.1. encaminhar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e ao Deputado 

Irmão Lázaro, autor da PFC nº 17/2015: 

9.1.1. informações acerca dos processos tarifários relativos à Companhia de Eletricidade do Estado 

da Bahia, autorizados nos últimos cinco anos, esclarecendo que não foram identificadas irregularidades na 

documentação disponibilizada para exame desta Corte de Contas;  

9.1.2. cópias dos Acórdãos nºs. 336/2014-TCU-Plenário, 1.354/2014-TCU-Plenário, 2.565/2014-

TCU-Plenário, bem como do ora proferido, acompanhados dos respectivos relatórios e votos; 

9.1.3. cópia da decisão referente ao TC 013.046/2014-4, tão logo seja adotada pelo Tribunal, por se 

tratar de auditoria para avaliar os aspectos mais relevantes do planejamento e execução das fiscalizações 

da Aneel e das agências estaduais conveniadas quanto à qualidade da distribuição, buscando contribuir 

para a eficiência e a efetividade dessas ações fiscalizatórias; 

9.2. juntar cópia desta deliberação ao TC 013.046/2014-4, para posterior cumprimento do item 9.1.3 

acima;  

9.3. declarar integralmente atendida a presente solicitação; 
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9.4. arquivar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0286-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 287/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 017.019/2014-1 

2. Grupo II - Classe de Assunto V - Relatório de Levantamento 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União 

4. Unidades: Congresso Nacional, Casa Civil da Presidência da República e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental - Semag 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento, realizado com a finalidade de 

descrever e analisar as alterações orçamentárias e financeiras decorrentes da obrigatoriedade de execução 

das emendas parlamentares individuais para verificar seus possíveis reflexos nas atividades de controle 

externo a cargo deste Tribunal e identificar oportunidades de atuação para melhoria de quesitos de 

conformidade e qualidade do gasto público, bem como riscos à gestão fiscal responsável. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992; 169, inciso 

V, 230, 238 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que oriente os órgãos setoriais 

do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal acerca da necessidade de observância do disposto no 

art. 73, inciso VI, alínea “a”, da Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral), inclusive no que tange às transferências 

decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por meio de emendas parlamentares 

individuais, por se caracterizarem essencialmente como transferências voluntárias; 

9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada do relatório e voto que o fundamentam, ao 

Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ao Presidente da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao 

Presidente do Congresso Nacional, para ciência quanto aos riscos identificados no presente levantamento, 

decorrentes da falta de regulamentação de critérios essenciais à execução orçamentária e financeira das 

emendas parlamentares individuais e da autorização constitucional para a transferência de recursos pela 

União aos demais entes federados para a execução de programações oriundas de tais emendas, 

independentemente da área de aplicação e da adimplência do beneficiário (art. 166, § 13, da Constituição 

Federal de 1988), o que representa enfraquecimento das regras de responsabilidade na gestão fiscal 

estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000); 

9.3. retornar os autos à Semag para subsidiar o exame das Contas de Governo do Exercício de 2015; 

9.4. arquivar o processo. 
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10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0287-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do 

Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 288/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 033.940/2015-0 

2. Grupo I – Classe VII – Desestatização 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União 

4. Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

e Ministério de Minas e Energia (MME) 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: SeinfraElétrica 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do primeiro estágio do Leilão 

Aneel 13/2015, para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, 

referente à construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais 

instalações, a serem integradas à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com 

fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição de 1998, c/c os arts. 45, da Lei 8.443/1992, 6º, § 1º, da 

Lei 8.987/1995, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas 

pelo Relator, em: 

9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica atendeu 

aos requisitos previstos nos arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso I, da Instrução Normativa – TCU 27/1998 para a 

desestatização de que trata o Leilão 13/2015-Aneel; 

9.2. determinar à Aneel que promova as alterações para reprecificação da Receita Anual Permitida 

(RAP) teto do Leilão 13/2015-Aneel e de futuros leilões, quando aplicável, em conformidade com o que 

se segue: 

 9.2.1. abstenha-se de utilizar o Beta do setor de construção civil pesada na metodologia de cálculo 

do custo de capital próprio, por incoerência técnico-teórica, ausência de fundamentação e duplicidade no 

cômputo do adicional de risco; 

9.2.2. promova ajustes no cálculo do Risco Brasil realizado a partir da séria histórica deste índice 

para que o custo de capital próprio seja compatível com o atual contexto econômico-financeiro do País; 

9.2.3. revise os percentuais de alteamento de estruturas de aço autoportante e estaiadas adotados no  

cálculo dos investimentos dos Lotes F, G e H, consoante a aplicação da metodologia consubstanciada na 

NT 0233/2013-SCT/Aneel, de modo a traduzir as reais particularidades das obras desses lotes; 

9.2.4. corrija o prazo de construção dos empreendimentos do Lote Q, de forma a haver coerência 

entre os atos justificatórios e a planilha de cálculo da RAP respectiva; 

9.2.5. utilize a mesma base temporal de valor em todos os seus cálculos envolvendo 

Compensadores Estáticos de Reativos que não estejam listados no Banco de Preços de referência, e 
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aplique metodologia sistemática e consistente no cálculo dos custos totais de equipamentos obtidos a 

partir de cotações; 

9.2.6. utilize, nos leilões futuros, quando renunciar aos valores constantes do Banco de Preços, 

estudos de avaliação dos custos fundiários realizados em conformidade com as normas técnicas de 

avalição de imóveis em vigor; 

9.2.7. destaque, nos próximos leilões, relativamente às planilhas de investimento submetidas ao 

TCU no âmbito da IN 27/1998-TCU, todas as alterações manuais realizadas, com a indicação de, no 

mínimo, data da modificação, descrição da modificação, identificação do responsável pela modificação, 

data da revisão da planilha e identificação do responsável pela revisão; 

 9.3. determinar à Aneel que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente estudos, devidamente 

fundamentados, preferencialmente com dados reais do setor de transmissão, para adequada precificação 

da RAP teto de leilão, com relação aos seguintes aspectos: 

9.3.1. alavancagem financeira e custo de financiamento; 

9.3.2. desembolso médio anual previamente à obtenção de licença ambiental e até a implantação 

total de empreendimentos; 

9.4. recomendar à Aneel que revise e corrija o cálculo dos custos do terreno e do pagamento de 

servidão, além da taxa de depreciação das linhas de transmissão, contempladas nos lotes A, B, C, F, G e 

H, que possuam instalações de cabo 795 Tern com 6 subcondutores; 

9.5. recomendar ao MME e à EPE que considerem no planejamento da expansão do sistema de 

geração elétrica as limitações mercadológicas e econômicas inerentes à expansão da rede de transmissão; 

9.6. recomendar ao MME, com o apoio da EPE, da Aneel e do ONS, que: 

9.6.1. ajuste a oferta de empreendimentos de transmissão em leilões às limitações mercadológicas e 

econômicas, estabelecendo, como critérios de escolha, a urgência e a relevância dessas instalações para o 

sistema; 

9.6.2. antecipe o planejamento da expansão do setor de transmissão, de forma a compatibilizar os 

prazos de implantação verificados com as datas de necessidades de entrada em operação das instalações 

elétricas; 

9.7. recomendar ao MME e à Aneel que reavaliem o Leilão 13/2015-Aneel, ante as possíveis 

restrições mercadológicas e econômicas, e considerem tais restrições na definição do quantitativo e da 

conformação de lotes e investimentos a serem ofertados, levando em conta critérios de urgência e 

relevância dessas instalações para o sistema; 

 9.8. recomendar à Aneel que realize estudos específicos relacionados aos empreendimentos que 

sucessivamente não tiveram interessados em leilões anteriores, para identificar, no caso concreto, riscos 

ou custos não precificados no cálculo da RAP teto, e atue no sentido de mitigá-los ou ajustar a RAP teto 

de forma a tornar atrativos esses empreendimentos; 

 9.9. determinar à Aneel que encaminhe ao TCU, antes da publicação do edital, as planilhas 

eletrônicas e as RAP teto corrigidas; 

 9.10. restituir os autos à SeinfraElétrica para verificação das modificações decorrentes desta 

deliberação e dos estágios seguintes do acompanhamento. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0288-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 289/2016 – TCU – Plenário 
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1. Processo TC 005.043/2011-5.  

2. Grupo I – Classe VII – Revisão de Ofício de Ato de Admissão. 

3. Interessados: José Carlos Ciccarino (CPF 358.525.779-87) e Ricardo Herrera (CPF 003.018.348-

06). 

4. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip. 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício de atos de admissão julgados legais pelo acórdão 

2.646/2011-2ª Câmara. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pela relatora e com fundamento nos artigos 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e 1º, VIII, e 

260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em: 

9.1. rever de ofício o acórdão 2.646/2011-2ª Câmara, no tocante aos atos de admissão de José 

Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, considerá-los ilegais e tornar insubsistentes os respectivos registros; 

9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná que: 

9.2.1. cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.2.2. dê ciência do inteiro teor deste acórdão aos interessados; 

9.2.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, 

por cópia, comprovantes da data em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação; 

9.3. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, à 

Controladoria-Geral da União. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0289-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 290/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 011.043/2013-0.  

2. Grupo I – Classe VII – Revisão de Ofício (em Aposentadoria). 

3. Interessado: Paulo de Tarso Silva Lopes (CPF 022.798.513-34). 

4. Unidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí – 

Funasa/PI. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip. 

8. Representação legal: André Nascimento Cruz (OAB/PI 5.849). 

 

9. Acórdão: 

Acesso IFPR
Destacar
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VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício do acórdão 3.436/2013-1ª Câmara, que 

considerou legal o ato de alteração da aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes, ex-servidor da 

Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí – Funasa/PI, com posterior 

informação de inclusão de percentuais de adicional de tempo de serviço sem amparo legal.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c § o 2º 

do art. 260 do Regimento Interno, em: 

 9.1. revisar de ofício o acórdão  3.436/2013-1ª Câmara, considerar ilegal o ato de alteração da 

aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes, em virtude do pagamento de adicional por tempo de serviço 

em percentual incorreto, e negar seu registro;  

 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a 

data da ciência deste acórdão pelo órgão de origem, com base na Súmula TCU 106;  

 9.3. determinar à Funasa/PI que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação:  

9.3.1. cesse pagamentos relativos aos anuênios ora impugnados, sob pena de ressarcimento das 

quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade detectada, com apoio no art. 262, § 

2º, do Regimento Interno; e  

9.3.3. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da eventual interposição de recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU 170/2004.   

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0290-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 291/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 012.626/2011-2.  

2. Grupo I – Classe V – Relatório de Auditoria.   

3. Interessado/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Congresso Nacional. 

3.2. Responsáveis: Albertino Alves Ribeiro (CPF 992.458.257-87), Cerix Soares de Azevedo (CPF 

328.776.686-49), Eduardo San Pedro Siqueira (CPF 408.811.307-10), Flávio Ferreira Fernandes (CPF 

870.730.057-34), Harley Frambach de Moura Junior (CPF 011.041.667-80), Ivan Ferreira Carmo (CPF 

789.044.807-44), Ivan José do Couto Pinna Barbosa (CPF 094.318.497-55), José Cezar Rodrigues dos 

Santos (CPF 461.973.977-49), João Roberto Nunes (CPF 719.251.557-49), Luiz Antonio Ferreira Neves 

(CPF 349.164.829-72), Mildce de Jesus Moreno de Siqueira (CPF 399.776.927-34), Milton Reynaldo 

Flores de Freitas (CPF 298.904.037-49), Márcio Escobar Conforte (CPF 642.807.137-15), Pablo César 

Benetti (CPF 717.947.947-00), Paulo Mario Ripper Vianna (CPF 937.609.907-97) e Engenew Engenharia 

Ltda. (CNPJ 01.001.193/0001-68). 

4. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana – SeinfraUrbana. 
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8. Representação legal: João Roberto Nunes (carteira de identidade 145.537 – Crea/RJ), 

representando a UFRJ. 

 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com o objetivo de verificar a conformidade das obras de construção da Escola de 

Belas Artes – EBA e do Instituto de Matemática – IM, bem como de expansão do Bloco “J” do Centro de Ciências da 

Saúde – CCS. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 

expostas pela relatora e com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro de que foram identificadas as seguintes 

impropriedades na planilha orçamentária das obras para construção do edifício do Instituto de 

Matemática, contratadas por meio da concorrência 8/2009, as quais afrontam a alínea “f” do inciso IX do 

art. 6º da Lei 8.666/1993: 

9.1.1. subestimativa do quantitativo de aço CA-50; e  

9.1.2. consideração de metodologia de fundação divergente da constante no projeto básico. 

9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, se ainda não tiver solucionado as 

questões que impediram o término das obras do edifício do Instituto de Matemática, com a maior 

celeridade possível: 

9.2.1. revise o projeto básico da segunda etapa das obras, a fim de que os erros encontrados na 

primeira etapa não se repitam, valendo-se, se possível, da colaboração dos docentes de engenharia que 

atuam no Centro de Tecnologia da entidade; e 

9.2.2. implemente todas as providências necessárias para concluir as referidas obras e colocar o 

prédio em funcionamento; 

9.3. determinar, ainda, à Universidade Federal do Rio de Janeiro que informe, nas contas a serem 

prestadas ao Tribunal referentes ao exercício de 2015 (Decisão Normativa TCU 147/2015), as medidas 

adotadas para cumprir o subitem anterior;  

9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram, à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Engenew Engenharia Ltda.; e 

9.5. arquivar os autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0291-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 292/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 025.027/2008-0.  

2. Grupo II – Classe I – Embargos de Declaração.  

3. Embargante: João Batista Garcia (CPF 863.113.958-00). 

4. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – Sebrae/MS. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

5.1. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 
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8. Representação legal: Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100 e OAB/DF 37.104) e outros, 

representando João Batista Garcia.    

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Batista 

Garcia contra o acórdão 3.008/2015-Plenário. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 

 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los; 

 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.2.1, do acórdão 3.008/2015-Plenário: 

 “9.2.1. confirme a exclusão da despesa de R$ 8.953,00  (oito mil, novecentos e cinquenta e três 

reais) com a Televisão Morena Ltda. da prestação de contas do Convênio 24/2005, e, se for o caso, exija 

da Fapec a devolução desse valor, atualizado monetariamente desde a data da realização da despesa até a 

data da devolução”; 

 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante. 

  

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0292-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 293/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 027.419/2015-0.  

2. Grupo I – Classe II – Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Solicitante: Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal. 

4. Unidade: Ministério da Educação – MEC. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto – 

SecexEducação. 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, encaminhada por seu presidente (of. 146, de 

6/10/2015) a partir do requerimento 86/2015, de autoria do senador Ataídes Oliveira e aprovado pela 

comissão na 41ª reunião extraordinária, de 22/9/2015, para realizar fiscalizações nos programas Fies e 

Pronatec, entre outros. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, 

inciso III, do Regimento Interno, e arts. 4º, inciso I, alínea “b”; 5º; 14, incisos I, II e III; 15, inciso II, e 18, 

da Resolução TCU 215/2008, em: 

9.1. conhecer da solicitação e considerá-la parcialmente atendida; 
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9.2. informar à autoridade interessada que a presente solicitação será plenamente atendida com a 

apreciação das fiscalizações tratadas no TC 024.329/2015-0 e no TC 019.154/2015-1 e das que serão 

iniciadas neste semestre com foco no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e na atuação do 

Ministério da Educação no acompanhamento do Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem; 

9.3. estender os atributos do art. 5º da Resolução TCU 215/2008 aos citados processos, uma vez que 

há conexão dos objetos das fiscalizações com o da presente solicitação; 

9.4. fixar o dia 4/7/2016 como data limite para que este Tribunal aprecie as referidas fiscalizações; 

9.5. encaminhar à solicitante cópia desta deliberação e do acórdão 3.330/2015 – Plenário, bem 

como dos respectivos relatórios e votos, informando-lhe, adicionalmente, que cópias das deliberações a 

serem proferidas nos processos indicados no subitem anterior serão oportunamente enviadas à Comissão 

de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; 

 9.6. juntar cópia do inteiro teor desta deliberação aos processos mencionados no subitem 9.2 e aos 

que serão autuados para pleno atendimento desta solicitação; 

9.7. restituir os autos à SecexEducação, via Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social 

– Cosocial. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0293-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 294/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 000.528/2008-4.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração (Recurso de Reconsideração)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Ministério da Cultura (vinculador); Prefeitura Municipal de Areia - PB 

(08.754.111/0001-03) 

3.2. Recorrentes: MNL Planejamento e Construção Ltda. (05.435.398/0001-02); Ademar Paulino de 

Lima (023.065.304-91). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Areia - PB. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas 

5.1. Relator da deliberação embargada: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo no Estado da 

Paraíba (Secex-PB). 

8. Representação legal:   

8.1. Edinando José Diniz (8.583/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Areia - 

PB.   

8.2. Walter de Agra Junior (8.682/OAB-PB) e outros, representando Elson da Cunha Lima Filho.   

8.3. José de Arimatéia Freire de Souza (7857/OAB-PB), representando Ademar Paulino de Lima.  

 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por 

MNL Planejamento e Construções Ltda. e Ademar Paulino de Lima, em face do Acórdão 2.067/2015-

TCU-Plenário, que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o julgamento de tomada de 

contas especial instaurada pela inexecução parcial do objeto do convênio celebrado entre a Prefeitura de 

Areia/PB e o Ministério da Cultura. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, 

para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 2.067/2015-TCU-Plenário; 

9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam,  aos 

embargantes. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0294-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 295/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 032.999/2014-3.    

1.1. Apenso: 024.440/2012-4 

2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de contas especial 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 

3.2. Responsáveis: Construtora Planalto Ltda. (02.131.963/0001-50); Joao Paulo de Oliveira 

(804.590.484-49); Marcos Tadeu Silva (113.826.864-04); Targino Pereira da Costa Neto (003.367.504-

04). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tacima - PB. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (Secex-PB). 

8. Representação legal:   

8.1. Elyene de Carvalho Costa (OAB/PB 10905/) e outros, representando Targino Pereira da Costa 

Neto.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, derivada de representação 

objeto do TC 024.440/2012-4, a respeito de irregularidades na aplicação de recursos dos Convênios 

EP 2124/2006 e EP 2060/2006, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Tacima/PB e a Fundação 

Nacional de Saúde, para a execução de melhorias sanitárias domiciliares no município. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Construtora Planalto Ltda. e seus sócios 

Marcos Tadeu Silva e João Paulo de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

 9.2. com base nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas de Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João 
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Paulo de Oliveira, e da empresa Construtora Planalto Ltda.; 

 9.3. condenar os responsáveis, Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João Paulo de 

Oliveira e a empresa Construtora Planalto Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo 

discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, 

para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o 

recolhimento dos citados valores aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizados monetariamente 

e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo 

recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATAS DE OCORRÊNCIA 

8.562,40 21/1/2009 

9.385,59 17/9/2008 

34.944,52 3/7/2008 

26.880,40 11/6/2008 

40.320,60 11/6/2008 

52.765,00 16/5/2008 

52.765,00 24/4/2008 

21.406,00 24/3/2008 

21.406,00 29/2/2008 

 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do 

Regimento Interno, aos responsáveis Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João Paulo de 

Oliveira e à empresa Construtora Planalto Ltda., no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação 

do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso 

III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem 

pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 

das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

 9.6. autorizar, caso requerido pelos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento 

da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta 

dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em 

vigor;  

 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 

importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento 

Interno deste Tribunal; 

 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Targino Pereira da Costa Neto, 

Marcos Tadeu Silva e João Paulo de Oliveira e inabilitá-los, por cinco anos, para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 

8.443/1992; 

 9.9. declarar a inidoneidade da Construtora Planalto Ltda. para participar, por cinco anos, de 

licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 

 9.10. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7º, do 

Regimento Interno do TCU, para ajuizamento das ações cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0295-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 296/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 035.047/2011-9.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 

3.2. Responsáveis: Deczon Farias da Cunha (133.369.674-49); José Sidney Oliveira (131.827.224-

68); Severina Gomes do Nascimento (010.024.534-02); Transamérica Construtores Associados Ltda. 

(03.086.582/0001-69). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (Secex-PB). 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) em razão de irregularidades no Convênio 406/2001, firmado com o 

município de Princesa Isabel/PB com o objetivo de executar sistema de esgotamento sanitário naquela 

municipalidade. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, José Sidney Oliveira, Deczon Farias da Cunha, 

Severina Gomes do Nascimento e a empresa Transamérica Construtores Associados Ltda., com 

fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

 9.2. excluir Severina Gomes do Nascimento da relação processual; 

 9.3. julgar irregulares as contas de José Sidney Oliveira, Deczon Farias da Cunha e da empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda., com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas 

“b” e “d”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, 

solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, 

a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do 

Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do 

recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

 

2.               Data de 

ocorrência 

3.               T

ipo 

4.               Valor 

Histórico (R$) 

5.               12/9/20

03 

6.               D

ébito 

7.               1.600,10 

8.               15/9/20

03 

9.               D

ébito 

10.                65.07

1,11 

11.                31/1

0/2003 

12.                D

ébito 

13.                56.70

3,92 

14.                3/11 15.                D16.                1.394,
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/2003 ébito 35 

17.                17/1

1/2003 

18.                D

ébito 

19.                33.61

8,43 

20.                17/1

1/2003 

21.                D

ébito 

22.                826,6

8 

23.                28/1

1/2003 

24.                D

ébito 

25.                18.66

4,88 

26.                28/1

1/2003 

27.                D

ébito 

28.                458,9

7 

29.                17/1

2/2003 

30.                D

ébito 

31.                28.44

4,85 

32.                17/1

2/2003 

33.                D

ébito 

34.                1.426,

22 

35.                17/1

2/2003 

36.                D

ébito 

37.                734,5

3 

38.                8/1/

2004 

39.                D

ébito 

40.                888,4

1 

41.                8/1/

2004 

42.                D

ébito 

43.                30.12

8,93 

44.                15/1

/2004 

45.                D

ébito 

46.                6.000,

00 

47.                13/2

/2004 

48.                D

ébito 

49.                600,6

7 

50.                13/2

/2004 

51.                D

ébito 

52.                21.42

7,28 

53.                13/2

/2004 

54.                D

ébito 

55.                3.000,

00 

56.                19/5

/2004 

57.                D

ébito 

58.                15.56

1,32 

59.                19/5

/2004 

60.                D

ébito 

61.                382,6

5 

62.                7/10

/2004 

63.                D

ébito 

64.                9.848,

59 

65.                25/1

0/2004 

66.                D

ébito 

67.                2.218,

11 

68.                08/1

1/2004 

69.                C

rédito 

70.                56.57

4,20 

 9.4. aplicar, individualmente, a José Sidney Oliveira, a Deczon Farias da Cunha e à empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 

do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),fixando-lhes o prazo de 

quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, 

do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, 

na forma da legislação em vigor; 

 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 

das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas acima em até 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, 

fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para 
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comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela 

anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor 

mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 

 9.7. considerar graves as infrações cometidas por José Sidney Oliveira e Deczon Farias da Cunha e 

declará-los inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 

Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos; 

 9.8. declarar a inidoneidade da empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. (CNPJ 

04.324.360/0001-08) para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos 

termos do art. 46 da Lei 8443/1992; 

 9.9. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 

8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender 

cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0296-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 297/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 010.084/2015-0.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.  

3. Responsáveis: Francisco Ricardo Lima Cruz (425.957.113-34) e José de Sousa Araújo 

(653.881.438-72). 

4. Entidade: Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE – Ministério da Previdência 

Social. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará (SECEX-CE). 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência 

da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir da relação processual o Sr. José de Sousa Araújo (653.881.438-72); 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “d”, 19 e 23, inciso III, da 

Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz (425.957.113-34), 

condenando-o, em consequência, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas originais dos débitos a seguir 

indicadas até a sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante 

o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, nos termos do art. 23, inciso III, 

alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU; 
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Valores históricos e datas de ocorrência: 

 

DATA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

6/3/2001 137,31 

6/3/2001 2.801,19 

7/3/2001 823,88 

6/4/2001 823,88 

8/5/2001 823,88 

7/6/2001 823,88 

6/7/2001 858,07 

7/8/2001 858,07 

12/9/2001 858,07 

8/10/2001 858,07 

8/11/2001 858,07 

7/12/2001 858,07 

7/12/2001 864,59 

8/1/2002 858,07 

8/2/2002 858,07 

7/3/2002 858,07 

5/4/2002 858,07 

8/5/2002 858,07 

10/6/2002 858,07 

8/7/2002 937,01 

9/8/2002 937,01 

6/9/2002 937,01 
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7/10/2002 937,01 

12/11/2002 937,01 

9/12/2002 937,01 

9/12/2002 944,11 

9/1/2003 937,01 

7/2/2003 937,01 

10/3/2003 937,01 

7/4/2003 937,01 

8/5/2003 937,01 

6/6/2003 937,01 

7/7/2003 1.121,69 

8/8/2003 1.121,69 

8/9/2003 1.121,69 

7/10/2003 1.121,69 

10/11/2003 1.121,69 

5/12/2003 1.121,69 

5/12/2003 1.130,13 

8/1/2004 1.121,69 

6/2/2004 1.121,69 

5/3/2004 1.121,69 

7/4/2004 1.121,69 

7/5/2004 1.121,69 

7/6/2004 1.172,50 

7/7/2004 1.172,50 
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6/8/2004 1.172,50 

8/9/2004 1.172,50 

7/10/2004 1.172,50 

8/11/2004 1.172,50 

7/12/2004 1.172,50 

7/12/2004 1.181,42 

7/1/2005 1.172,50 

9/2/2005 1.172,50 

7/3/2005 1.172,50 

7/4/2005 1.172,50 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 

9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança 

judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela 

em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre 

cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 

prejuízo de alertar o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 

implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.5. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – 

PGF que a não inclusão do beneficiário José de Sousa Araújo (653.881.438-72) na presente relação 

processual não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais com vistas a reaver valores 

que eventualmente lhes foram indevidamente pagos; 

9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, 

ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º do art. 16 da 

Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que 

entender cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0297-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 298/2016 – TCU – Plenário 
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1. Processo nº TC-020.579/2015-2. 

2. Grupo II; Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20); Leuda Pereira Marinho 

(348.615.053-72); Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00); Maria Irany de Oliveira Pedroza 

(589.860.493-68); Nancy Viana de Andrade (132.768.324-53). 

4. Entidade: Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE – Ministério da Previdência 

Social. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará – Secex/CE. 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência 

da concessão/manutenção irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir da relação processual as Sras. Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20); Leuda 

Pereira Marinho (348.615.053-72); Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00); Maria Irany de 

Oliveira Pedroza (589.860.493-68); 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “d”, 19 e 23, inciso III, da 

Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Nancy Viana de Andrade (132.768.324-53), 

condenando-a, em consequência, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas originais dos débitos a seguir 

indicadas até a sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante 

o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, nos termos do art. 23, inciso III, 

alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU; 

Valores históricos e datas de ocorrência: 

DATA DA 

OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

6/4/2004 63,59 

6/4/2004 240,91 

6/4/2004 290,00 

6/4/2004 3.826,66 

6/5/2004 240,91 

2/6/2004 260,99 

2/7/2004 260,99 

3/8/2004 260,99 

2/9/2004 260,99 

 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR 

ORIGINAL(R$) 

9/5/2002 200,00 

9/5/2002 399,00 

9/5/2002 5.196,00 

6/6/2002 200,00 

3/7/2002 200,00 
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1/8/2002 200,00 

4/9/2002 200,00 

9/10/2002 200,00 

1/11/2002 200,00 

2/12/2002 200,00 

2/12/2002 201,52 

2/1/2003 200,00 

5/2/2003 200,00 

5/3/2003 200,00 

1/4/2003 200,00 

2/5/2003 240,00 

2/6/2003 240,00 

1/7/2003 240,00 

1/8/2003 240,00 

1/9/2003 240,00 

1/10/2003 240,00 

3/11/2003 240,00 

1/12/2003 240,00 

1/12/2003 241,83 

2/1/2004 240,00 

2/2/2004 240,00 

1/3/2004 240,00 

1/4/2004 240,00 

3/5/2004 240,00 

1/6/2004 260,00 

1/7/2004 260,00 

2/8/2004 260,00 

1/9/2004 260,00 

  

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR 

ORIGINAL (R$) 

6/4/2004 62,77 

6/4/2004 240,00 

6/4/2004 290,00 

6/4/2004 3.780,00 

6/5/2004 240,00 

4/6/2004 260,00 

6/7/2004 260,00 

6/8/2004 260,00 

6/9/2004 260,00 

 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

14/5/2002 200,00 

14/5/2002 399,00 
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14/5/2002 5.196,00 

5/6/2002 200,00 

3/7/2002 200,00 

2/8/2002 200,00 

6/9/2002 200,00 

10/10/2002 200,00 

4/11/2002 200,00 

5/12/2002 200,00 

5/12/2002 201,52 

3/1/2003 200,00 

5/2/2003 200,00 

7/3/2003 200,00 

2/4/2003 200,00 

5/5/2003 240,00 

3/6/2003 240,00 

2/7/2003 240,00 

4/8/2003 240,00 

2/9/2003 240,00 

2/10/2003 240,00 

4/11/2003 240,00 

2/12/2003 240,00 

2/12/2003 241,83 

5/1/2004 240,00 

3/2/2004 240,00 

2/3/2004 240,00 

2/4/2004 240,00 

4/5/2004 240,00 

2/6/2004 260,00 

2/7/2004 260,00 

4/8/2004 260,00 

 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 

9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança 

judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela 

em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre 

cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 

prejuízo de alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 

implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.5. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – 

PGF que a não inclusão das beneficiárias Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20), Leuda Pereira 

Marinho (348.615.053-72), Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00) e Maria Irany de Oliveira 

Pedroza (589.860.493-68) na presente relação processual não impede a adoção de providências 

administrativas e/ou judiciais com vistas a reaver valores que eventualmente lhes foram indevidamente 

pagos; 
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9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, 

ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º do art. 16 da 

Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que 

entender cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0298-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 ACÓRDÃO Nº 299/2016 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº 020.739/2015-0. 

2. Grupo II – Classe VII – Assunto: Representação.  

3. Interessada: Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ 04.201.934/0001-42). 

4: Órgão: Ministério do Esporte. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições e Logísticas - Selog. 

8. Advogados constituídos nos autos: Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24.749), Giovani 

Francisco Rocha Ewers (OAB/DF 40.173) e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Fast Automotive e 

Turismo Ltda., noticiando possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado pelo Ministério do 

Esporte, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte 

terrestre de servidores, colaboradores e autoridades a serviço do órgão e ainda pequenas cargas, com 

franquia, em veículos de médio e pequeno porte, com motorista, combustível e seguro total, para atender 

as necessidades no Distrito Federal e entorno; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. revogar, com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno do TCU, a medida cautelar adotada 

em 15/9/2015, que determinou a suspensão do andamento do Pregão Eletrônico 9/2015 realizada pelo 

Ministério do Esporte; 

9.2. com amparo no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, fixar 

prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério do Esporte adote as providências com vistas à anulação 

do Pregão Eletrônico 9/2015, informando ao TCU as medidas implementadas, ante a ausência de 

detalhamento da quilometragem excedente nas planilhas de composição de preços mensal e anual 

apresentadas pelas licitantes e a falta de clareza quanto a esses valores integrarem o preço global, 

resultando em critério de julgamento não condizente com a realidade do objeto a ser contratado; 

9.3. dar ciência ao Ministério do Esporte da irregularidade constatada no Pregão Eletrônico 9/2015, 

relativamente à ausência de detalhamento da quilometragem excedente nas planilhas de composição de 

preços mensal e anual apresentadas pelas licitantes, e à falta de clareza quanto a esses valores integrarem 

o preço global; e 
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9.4. determinar à Selog que autue processo apartado de representação, com fundamento no art. 43 

da Resolução - TCU 259/2014, autorizando desde já as diligências e audiências que se fizerem 

necessárias, com vistas a apurar responsabilidades: 

9.4.1. pelos pagamentos de despesa sem cobertura contratual a partir do término da vigência do 

Contrato 24/2010, em 15/3/2015, com violação ao art. 60, parágrafo único, e 62 da Lei 8.666/1993; 

9.4.2. pela elaboração do termo de referência e do edital do Pregão Eletrônico 9/2015 com modelos 

de planilhas não condizentes com a despesa a ser efetivada, uma vez que esses instrumentos não 

discriminam a despesa com os quilômetros excedentes, que devem fazem parte do valor global do 

contrato, resultando em critério de julgamento não condizente com a realidade do objeto a ser contratado; 

9.4.3. pela elaboração dos editais dos Pregões Eletrônicos 8/2015 e 9/2015 com exigências de 

habilitação desnecessárias e inadequadas, que comprometeram a higidez dos certames; 

9.5. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à 

representante e ao Ministério do Esporte; 

9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, 

sem prejuízo de que a Selog monitore o cumprimento da medida proposta no subitem 9.2.  

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0299-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 300/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 034.785/2014-0. 

2. Grupo II – Classe de Assunto: VII - Representação. 

3. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 

4. Entidade: Petrobras Transporte S.A. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro 

(SecexEstat). 

8. Representação legal: Mariana Lewin Haft (OAB/RJ 114.831) e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador-Geral do 

Ministério Público junto ao TCU, Dr. Paulo Soares Bugarin, em razão de notícias veiculadas no Jornal 

Estado de São Paulo, em 3/10/2014, e no periódico Carta Capital, de 2/10/2014, acerca de supostas 

irregularidades no Convite Internacional 006.8.009.10.0, realizado no âmbito da Petrobras Transporte 

S.A. – Transpetro com vistas à aquisição de 20 comboios, constituídos por 80 barcaças e 20 

empurradores, destinados ao transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná, com parcela majoritária de 

recursos provenientes do Fundo da Marinha Mercante. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 81, I, da Lei 

8.443/92, c/c o art. 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, 

considerá-la parcialmente procedente; 
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9.2. determinar, com base no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU: 

9.2.1. à Controladoria-Geral da União que encaminhe a este Tribunal, mais especificamente à 

SecexEstatais, para exame e adoção das medidas cabíveis, o relatório da Auditoria Especial 201408039, 

acompanhado dos respectivos anexos; 

9.2.2. à Transpetro que somente inicie a fase externa dos certames licitatórios quando o projeto 

básico estiver definitivamente aprovado e a provisão dos recursos suficientes à sua execução tiver sido 

efetivada, em conformidade com o item 1.4 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da 

Petrobras, devendo adotar, nos casos em que haja alteração significativa no montante de recursos 

alocados – em função de novas premissas não consideradas na orçamentação original –, providências para 

que não haja desrespeito à cadeia de comando normativamente prevista; 

9.3. dar ciência à Transpetro de que: 

9.3.1. propostas técnicas em desacordo com o projeto básico anexo ao edital deverão, a teor dos 

arts. 43, IV e § 3º, e 48, I, ambos da Lei 8.666/93, ser desclassificadas, exceto se contiverem erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, os quais poderão ser saneados pela própria comissão de 

licitação; 

9.3.2. é condição para que a entidade possa lançar mão da prerrogativa inserta no 48, § 3º, da Lei 

8.666/93, que a situação concreta atenda aos exatos pressupostos do aludido dispositivo, quais sejam, 

‘todos os licitantes inabilitados’ ou ‘todas as propostas desclassificadas’; 

9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao 

representante, à Transpetro e à Secretaria de Fomento para Ações de Transportes/Departamento da 

Marinha Mercante, no âmbito do Ministério dos Transportes; 

9.5. arquivar os autos após as devidas comunicações processuais. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0300-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 301/2016 - TCU - Plenário 

 

1. Processo TC-029.266/2011-4 

1.1. Apensos: TCs 024.570/2014-1; 004.163/2010-9; 024.571/2014-8; 024.572/2014-4 

2. Grupo: II – Classe: I - Assunto: Embargos de declaração e Solicitação de parcelamento de dívida. 

3. Responsáveis: Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas (CNPJ 03.321.004/0001-

60); Silvia Danieli Pinheiro Barbosa (CPF 766.980.252-91); Sotaque Propaganda Ltda.- ME (CNPJ 

02.703.904/0001-09); Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda.-EPP (CNPJ 01.890.832/0001-93) 

3.1. Recorrente: Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda. - EPP (CNPJ 01.890.832/0001-93). 

4. Unidade: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República (Seppir/PR) e Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade técnica: Secex/AP. 

8. Representação Legal: Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250) e outros. 

 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Valore 

Pesquisa de Opinião de Mercado Ltda. ao Acórdão 1731/2015-TCU-Plenário que, em processo de tomada 

de contas especial, julgou irregulares suas contas, além de imputar-lhe débito e aplicar-lhe a multa 

prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, e de solicitação de parcelamento, formulada por Silvia Danieli 

Pinheiro Barbosa, na qualidade de presidente do Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas, 

da dívida imputada por meio do referido acórdão, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencher os requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do 

TCU, o recolhimento do débito solidário e da multa individual imputados ao Instituto Amazônia de 

Formação, Estudos e Pesquisas e à Srª Sílvia Danieli Pinheiro Barbosa, por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do 

Acórdão 1.731/2015-TCU-Plenário, em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, com a incidência dos 

devidos encargos legais até o efetivo pagamento de cada parcela; 

9.3. dar ciência aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor; e 

9.4. dar ciência desta deliberação à embargante, à Srª Silvia Danieli Pinheiro Barbosa e ao Instituto 

Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas.  

  

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0301-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 302/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC-015.747/2013-1. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Cerasa Engenharia Ltda. – EPP (CNPJ 34.803.684/0001-81). 

4. Entidade: Universidade Federal de Roraima – UFRR.  

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima – Secex/RR.  

8. Advogados constituídos nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Cerasa 

Engenharia Ltda. – EPP, com base no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, tratando de irregularidades havidas 

em certames conduzidos pela Universidade Federal de Roraima – UFRR, em especial na Concorrência 

001/2013.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer desta Representação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la 

parcialmente procedente; 
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 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Joel Carlos Moizinho, Pró-Reitor de Infraestrutura da UFRR, e 

à Sra. Railma Sales de Souza, Pró-Reitora de Administração da UFRR, a multa prevista no art. 58, inciso 

II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, 

com fundamento no art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU, o recolhimento das referidas importâncias 

aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do 

efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de 

pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do 

Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 

 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 

das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 

fundamentam à Representante; 

 9.6. arquivar estes autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0302-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator) e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 303/2016 – TCU – Plenário 

   

1. Processo TC n. 034.998/2014-4. 

2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Antonio Maria Good God (CPF 070.016.816-87).  

4. Unidade Jurisdicionada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - Ibama. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog. 

8. Advogados constituídos nos autos: Denis Cardoso Firmino, OAB/SP 239.853; Yves Marcel 

Câmara Oliveira. OAB/DF 37.263 e Valéria Aguiar Pastorin, OAB/DF 11.852.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Sr. Antonio Maria 

Good God, a respeito de supostas irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 21/2014, promovido 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade 

estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, 

§ 1º, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. dar ciência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis sobre 

a ausência de justificativa para a não utilização de preços constantes em contratos administrativos 
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semelhantes ao do objeto a ser licitado, para fins de elaboração da estimativa de custos, identificada nos 

autos do pregão eletrônico 21/2014, o que afronta o art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência 

do TCU (a exemplo do decidido no Acórdão 2.170/2007-Plenário), com vistas à adoção de providências 

internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes; 

9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de Deliberação que o sustentam: 

9.3.1. juntamente com cópias das peças 1, 4, 54, 55 e 58 destes autos, à Agência Nacional de 

Aviação Civil para que verifique se situações similares a do pregão 21/2014 do Ibama, que autoriza que a 

tripulação das aeronaves sejam integradas por piloto segundo em comando detentor de licença de piloto 

privado de helicóptero (PPH), encontram amparo legal, ou se demandam regulamentação específica, e, 

caso necessário, adote as providências oportunas; 

9.3.2. ao Sr. Antonio Maria Good God, à empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda. e ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para conhecimento; 

9.4. arquivar esta Representação, nos termo do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0303-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator) e André Luís de Carvalho. 

 

ACÓRDÃO Nº 304/2016 – TCU - Plenário 

 

1. Processo nº TC 031.756/2015-8.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. (CNPJ: 

02.620.178/0001-60). 

4. Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX/RJ). 

8. Representação legal : Maria Aparecida dos Santos (CPF: 536.388.917-04), representando Flex 

Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., e Tenente Coronel Maurício Real Ferreira 

(CPF: 120.688.658-74), representando o Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

 

9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Flex Lab 

Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., com pedido de cautelar suspensiva, sobre 

possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 7/2015 realizado pelo Hospital Geral do Rio de 

Janeiro (HGeRJ) com o intuito de promover o registro de preços para a aquisição de materiais junto ao 

centro cirúrgico e à cirurgia geral, no valor estimado de R$ 63.083.024,90 (Peça 1 e Peça 5, p. 22), tendo 

o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e do Hospital da Lagoa (HFL) como participantes da 

ata de registro de preços; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no 

art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU e no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993; 
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9.2. indeferir o requerimento de cautelar suspensiva formulado pela empresa Flex Lab Comércio de 

Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para 

adoção da referida medida e a existência do perigo na demora reverso; 

9.3. alertar o Hospital Geral do Rio de Janeiro quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar 

a anulação dos atos relativos ao agrupamento dos itens 33 a 57 nos Grupos 1 a 7 do Pregão n.º 7/2015, 

caso não seja comprovada a necessidade de se adotarem as medidas fustigadas nestes autos; 

9.4. determinar que se promova, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo 

único, do RITCU, a audiência do Sr. Jose Leite Cavalcante Junior (CPF 424.840.227.00), para que, no 

prazo de quinze dias, apresente as suas razões de justificativa quanto às seguintes irregularidades: 

9.4.1. ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas e econômicas, entre outras, que 

demonstre de forma inequívoca a vantagem para o Hospital Geral do Rio de Janeiro do agrupamento dos 

itens 33 a 57 nos Grupos 1 a 7, em consonância com a jurisprudência do TCU (v. g.: Acórdãos 122/2014 

e 2695/2013, do Plenário); 

9.4.2. ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital, de parâmetros para aferir a 

qualidade, a resistência e a praticidade das amostras, em desacordo com a jurisprudência do TCU (v.g.: 

Acórdãos 396/2006, 1634/2007 e 2407/2006, do Plenário); 

9.5. determinar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da 

empresa a empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda. (CNPJ 06.092.959/0001-80), 

já que, nos Grupos 1, 2,3, 4, 5 e 7 do Pregão 7/2015, ela já teve as suas propostas aceitas, além de outras 

empresas que porventura estejam na mesma situação, para que, no prazo de 15 dias, querendo, se 

manifeste sobre as falhas apontadas na presente representação, alertando-a quanto à possibilidade de o 

Tribunal vir a determinar a anulação do certame, caso não seja comprovada a necessidade de se adotarem 

as medidas fustigadas nestes autos; 

9.6. recomendar ao Hospital Geral do Rio de Janeiro que adote as medidas adequadas para que não 

ocorra a interrupção dos procedimentos hospitalares cirúrgicos pertinentes, valendo-se, para tanto, dos 

instrumentos previstos na legislação específica, até que o Tribunal se manifeste sobre o mérito do 

presente pregão; 

9.7. encaminhar cópia das Peças 1 e 20, bem como deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do 

Voto que o fundamenta, ao Hospital Geral do Rio de Janeiro e à empresa Alal-Med Equipamentos e 

Materiais Hospitalares Ltda., para subsidiar as suas manifestações nestes autos; e 

9.8. determinar que a unidade técnica dê prosseguimento ao feito, com a urgência que o caso requer. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0304-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho (Relator). 

 

ENCERRAMENTO 

 

Às 18 horas e 14 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pelo Presidente e homologada pelo Plenário. 

 

MARCIA PAULA SARTORI 

Subsecretária do Plenário 

 

Aprovada em 2 de março de 2016. 
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AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA 

Presidente 

 

 

ANEXO I DA ATA Nº 4, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

(Sessão Ordinária do Plenário) 

 

COMUNICAÇÕES 

 

Comunicação proferida pela Presidência. 

 

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

 

 

Senhores Ministros, 

Senhor Representante do Ministério Público, 

 

O Ministro Benjamin Zymler informou a esta Presidência que o processo TC-030.926/2015-7, de sua 

relatoria, que trata de Incidente de Uniformização de Jurisprudência acerca da prescrição da pretensão punitiva 

das sanções no âmbito desta Corte, está em condições que ser apreciado pelo Plenário. 

Assim, consulto Vossas Excelências sobre a oportunidade de marcarmos uma sessão extraordinária 

específica para essa finalidade a ser realizada na 4ª feira, dia 2 de março próximo, às 10h. 

Com a concordância do Plenário, fica desde logo convocada a citada sessão extraordinária, com 

fundamento nos arts. 28, VII e 98 do Regimento Interno. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA 

Presidente 

 

 

Comunicação proferida pela Ministra Ana Arraes. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Ministros, 

Senhor Procurador-Geral, 

 

Na condição de Relatora da função de governo Educação para o biênio 2015-2016, gostaria de 

trazer a público iniciativa dos tribunais de contas brasileiros que tem o potencial de dar maior efetividade 

à atuação desta Corte de Contas, e de suas congêneres nos âmbitos estadual e municipal, relativamente às 

políticas públicas desta área tão relevante para o país. 

Refiro-me à edição da Resolução 3/2015 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil (Atricon), publicada no Portal deste Tribunal no dia 15/02, que aprova diretrizes para o controle 

externo dos recursos públicos destinados à Educação. 

Essa Resolução busca uniformizar os parâmetros de atuação dos Tribunais quanto ao controle 

externo dos recursos públicos aplicados em Educação, de modo a aprimorar os procedimentos adotados 

pelas Cortes de Contas e facilitar a integração de seus trabalhos. 
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Aproveito a oportunidade para anunciar que, em breve, apresentarei a este Colegiado proposta de 

sistemática para o acompanhamento pelo TCU do Plano Nacional de Educação, com ênfase nas competências 

constitucionais e legais da União no que diz respeito às diretrizes estabelecidas pelo PNE para essa esfera de 

governo, bem como na cooperação entre os demais tribunais de contas do Brasil. 

Solicito, assim, que este Tribunal encaminhe cópia desta Comunicação aos presidentes da Atricon e dos 

Tribunais de Contas Estaduais e Municipais. 

 

TCU, Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

ANA ARRAES 

Ministra 

 

 

 

ANEXO II DA ATA Nº 4, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

(Sessão Ordinária do Plenário) 

 

ATO NORMATIVO APROVADO  

 

RESOLUÇÃO - TCU Nº 276, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle externo no âmbito dos gabinetes de 

autoridades do Tribunal de Contas da União. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 

regulamentares, 

considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sobre o acesso à informação 

previsto na Constituição Federal; 

considerando a Resolução-TCU nº 254, de 10 de abril de 2013, que dispõe sobre a classificação da 

informação quanto à confidencialidade no âmbito do TCU; 

considerando a Política Corporativa de Segurança da Informação do TCU (PCSI/TCU) disposta em 

normativo específico do Tribunal; 

considerando os procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e 

documentos relativos à área de controle externo, nos termos definidos em normativo específico do TCU; 

considerando a implantação do processo eletrônico de controle externo (e-TCU) no âmbito do 

Tribunal; 

considerando a necessidade de regulamentar o acesso de autoridades e integrantes dos respectivos 

gabinetes a peças de processos de controle externo; e 

considerando os estudos e os pareceres constantes do processo TC 021.512/2013-2, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo por parte das autoridades do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e integrantes dos respectivos gabinetes observará os critérios estabelecidos nesta 

Resolução. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I – peça sigilosa: peça de processo cujo grau de confidencialidade se enquadre em alguma das 

hipóteses previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 5º da Resolução TCU 254/2013; 

II – peça pública: peça de processo que não se enquadre no conceito de peça sigilosa de que trata o 

inciso anterior; 
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III - responsável por agir: unidade do Tribunal ou pessoa a quem incumbe realizar determinado ato, 

em dado momento, relativamente a um processo ou documento;  

 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO DE MINISTRO E MINISTRO-SUBSTITUTO DO TRIBUNAL 

 

Art. 3º Ministro e ministro-substituto terão acesso: 

I - a qualquer peça pública; e 

II - a qualquer peça: 

a) de processo de sua relatoria; 

b) de sua autoria ou de autoria de seu gabinete;  

c) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

d) de processo no qual atuar como relator de recurso;  

e) de processo do qual tenha pedido vista;   

f) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; 

g) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal. 

§ 1º Os servidores lotados ou alocados temporariamente no gabinete do Presidente, do Corregedor, 

de ministro e de ministro-substituto terão acesso às peças de processo a que se refere o inciso II; 

 § 2º O chefe de gabinete do Presidente, do Corregedor, de ministro e de ministro-substituto e os 

servidores com atividade de assessoria, por ele indicados, lotados ou alocados temporariamente nessas 

unidades, terão acesso também às peças de processo a que se refere o inciso I; 

§ 3º O chefe de gabinete poderá conceder a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete acesso às 

peças de processo a que se refere o inciso II, desde que sejam públicas; 

§ 4º Em caso de processos apensados, a regra de acesso mais abrangente se estende reciprocamente 

entre o processo principal e os a ele apensados. 

Art. 4º Ministro e ministro-substituto, ou pessoa por eles designada, poderão conceder acesso a 

qualquer peça de processo de controle externo de sua relatoria a outra autoridade ou servidor. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU 

 

Art. 5º O Ministério Público junto ao TCU terá acesso: 

I - a qualquer peça pública; e 

II - a qualquer peça: 

a) de processo no qual tenha atuado, inclusive por meio do exercício de representação; 

b) de processo sob sua responsabilidade por agir; 

c) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

d) de processo do qual tenha pedido vista;  

e) de processo originador de cobrança executiva em que tenha responsabilidade por agir;  

f) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal; 

g) de processo instaurado em decorrência de deliberações adotadas nos processos abrangidos 

pela alínea “a” deste inciso; 

h) de processo para os quais registre em sistema informatizado sua possível intenção de interpor 

recurso. 

§ 1º Os servidores lotados ou alocados temporariamente em gabinete de membro do Ministério 

Público junto ao TCU terão acesso às peças de processo a que se refere o inciso II; 

§ 2º O chefe de gabinete de membro do Ministério Público junto ao TCU e os servidores com 

atividade de assessoria, por ele indicados, lotados ou alocados temporariamente nessas unidades, terão 
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acesso também às peças de processo a que se refere os incisos I; 

§ 3º O chefe de gabinete poderá conceder a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete acesso às 

peças de processo a que se refere o inciso II, desde que sejam públicas; 

§ 4º Em caso de processos apensados, a regra de acesso mais abrangente se estende reciprocamente 

entre o processo principal e os a ele apensados. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 6º A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) procederá, no prazo de até 120 

(cento e vinte) dias, aos ajustes necessários nas soluções de tecnologia da informação (soluções de TI) 

decorrentes do disposto nesta Resolução. 

Parágrafo único. No prazo mencionado no caput, a Secretaria de Soluções de Tecnologia da 

Informação (STI) deverá adotar procedimento de registro e rastreamento dos acessos a peças sigilosas, 

com a indicação da pessoa, da data da ocorrência e do processo pertinente. 

Art. 7º O uso inadequado do disposto nesta Resolução fica sujeito à apuração de responsabilidade 

penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor. 

Art. 8º Fica o Presidente autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação desta 

Resolução, dispor sobre o acesso de servidores, terceirizados e estagiários da Secretaria do Tribunal a 

peças de processos de controle externo, bem como dirimir os casos omissos. 

Art. 9º Aplica-se a peças de processos administrativos, no que couber, o disposto nesta Resolução. 

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

AROLDO CEDRAZ 

Presidente 

 

 

ANEXO III DA ATA Nº 4, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

(Sessão Ordinária do Plenário) 

 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

 

Relatórios e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos de nºs 259 a 304, aprovados 

pelo Plenário.  

 

GRUPO II - CLASSE I - Plenário 

TC-017.154/2007-0  

Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial) 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Serviços do Estado de Alagoas - Seinfra/AL 

Interessados (embargantes): Ademir Pereira Cabral, CPF 139.919.144-68; Dylson de Luiz Medeiros 

Filho, CPF 431.259.804-53; Fernando Antônio Dantas da Silva, CPF 925.687.184-04; José Faustino 

Pereira Filho, CPF 042.035.264-34; José Mário do Nascimento, CPF 048.974.554-72. 

Responsáveis: Ademir Pereira Cabral, CPF 139.919.144-68; Dylson de Luiz Medeiros Filho, 

CPF 431.259.804-53; Fernando Antônio Dantas da Silva, CPF 925.687.184-04; José Benigno Viana 

Portela, CPF 033.266.324-87; José Faustino Pereira Filho, CPF 042.035.264-34; José Jailson Rocha, 

CPF 061.364.944-34; José Mário do Nascimento, CPF 048.974.554-72; José Vieira Crispim (falecido), 

CPF 033.253.004-30; Manoel Gomes de Barros, CPF 020.889.324-53; Olavo Calheiros Filho, 
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CPF 140.317.364-87; C Engenharia S.A. (nova denominação da Cipesa Engenharia S.A.), CNPJ 

12.272.753/0001-35; Construtora Gautama Ltda., CNPJ 00.725.347/0001-00. 

Representações Legais: Adeilson Teixeira Bezerra, OAB/AL 4.719; Carlos Eduardo Ávila Cabral, 

OAB/AL 7.420; Carlos Roberto Ferreira Costa, OAB/AL 3.173; Diogo Luís de Oliveira Sarmento, 

OAB/AL 10.171; Eduardo Antônio Lucho Ferrão, OAB/DF 9.378; José Idemar Ribeiro, OAB/DF 8.940; 

Wolney de Magalhães Maurício, OAB/AL 4.075, e outros. 

 

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. MANTENÇA, EM SEUS EXATOS TERMOS, 

DA DELIBERAÇÃO EMBARGADA. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (peças nºs 267 a 271) interpostos pelos Srs. Ademir 

Pereira Cabral, José Faustino Pereira Filho, Fernando Antônio Dantas da Silva, José Mário do 

Nascimento e Dylson de Luiz Medeiros Filho, em face do Acórdão 1814/2014 - TCU - Plenário (peças 

nºs 236 a 238), por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar tomada de contas especial oriunda da 

conversão de Relatório de Levantamento de Auditoria acerca das obras de macrodrenagem do Tabuleiro 

dos Martins, em Maceió/AL, julgou irregulares as contas dos ora embargantes, condenando os Srs. 

Dylson de Luiz Medeiros Filho, Fernando Antônio Dantas da Silva, José Faustino Pereira Filho e José 

Mário do Nascimento, juntamente com as empresas contratadas, ao pagamento de débitos apurados e 

aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, assim como aplicando, ao Sr. Ademir 

Pereira Cabral, a multa estatuída no inc. II do art. 58 da Lei 8.443/1992. 

2. Em seu recurso, constante da peça nº 267, o Sr. Ademir Pereira Cabral, assistido por advogado, 

argumenta, em síntese, que: 

 a) a deliberação ora atacada conteria erro material ao fundamentar o julgamento de suas contas pela 

irregularidade nos arts. 1º, inc. I, 16, inc. III, alínea “b”, 19, 23, inc. III, 58, inc. II, da Lei 8.443/1992 e 

nos arts. 1º, inc. I, 209, inc. II, 210 e 214, inc. III, do Regimento Interno desta Casa, como se fosse o caso 

de “castigá-lo” por “irregular prestação de contas”, enquanto ele, na condição de membro da Comissão de 

Licitação, jamais atuou como ordenador de qualquer despesa, não lhe cabendo a apresentação de 

“prestação de contas”; 

 b) o decisum embargado também comportaria obscuridade, ao considerar “como acontecida a 

apresentação de Prestação de Contas por membro de Comissão de Licitação” e, em seu bojo, impugnar a 

aceitação, por aquele colegiado, de proposta com expressa alteração da planilha do edital, assim como a 

inserção e manutenção, no instrumento convocatório, de ilegítimas exigências técnico-habilitatórias, sem 

levar em conta, quanto ao primeiro desses aspectos, a inexigibilidade de conduta diversa por parte dos 

demais membros da Comissão de Licitação, presente aquele colegiado ser integrado pelo Engenheiro José 

Vieira Crispim que nada sinalizou e, quanto ao segundo, a aprovação do edital por parecer jurídico 

obrigatório; 

 c) o acórdão vergastado igualmente conteria contradição, ao reconhecer que não seria razoável 

exigir que a Comissão de Licitação identificasse o sobrepreço existente na planilha orçamentária e, ao 

mesmo tempo, exigir que tivesse aptidão para identificar eventuais alterações de quantitativos em 

planilhas, ao menos com razoável pertinência e mínima segurança, em especial o embargante, que, à 

época, somente detinha formação universitária em História. 

 

3. Em sua peça recursal, constante às fls. 1/5 da peça nº 268, o Sr. Dylson de Luiz Medeiros Filho 

argumenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de omissão, decorrente da não apreciação de 

documento protocolado em 17/2/2012, que ora reapresenta, donde resultou a imposição, à decisão de 

mérito, de fundamento de fato inexistente, a saber, a realização de quantitativos de obras de escavação, 

carga e transporte na denominada Lagoa 1 equivocadamente informada pela Seinfra/AL, acrescentando 
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que, em razão de tal informação inverídica, este Tribunal ainda deixou de respeitar o devido processo 

legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao negar a realização de perícia técnica requerida 

nos autos. 

4. Em suporte à sua alegação, o embargante apresenta petição de “reconsideração de análise de 

alegações de defesa”, protocolada em 17/2/2012 (fls. 6/13, peça nº 268), em que o Sr. José Faustino 

Pereira Filho assevera que a Seinfra/AL, erroneamente, informou como escavados na Lagoa 1 volumes 

que, de fato, foram executados na Lagoa 2-3, acrescendo que tal equívoco já havia sido por ele 

informado, mas foi ignorado pela auditoria desta Casa, induzida pelas informações equivocadas prestadas 

pela Seinfra. Com vistas a demonstrar a veracidade de tal afirmação, o Sr. José Faustino apresenta breve 

descrição acerca de volumes de escavação, carga e transporte por medições, com indicações de elementos 

dos autos que as comprovariam (fls. 10/11, peça nº 268), para, em seguida, apresentar resumo (fls. 11/12, 

peça nº 268) que argumenta corresponder à correta situação em relação aos serviços mencionados, 

oportunidade em que ainda procura explicitar quais medições haveriam sido por ele atestadas e, portanto, 

poderiam ser atribuídas como de sua responsabilidade. Nesse sentido, aliás, enfatiza dito responsável (fls. 

12/13, peça nº 268) a necessidade de que o Tribunal, caso viesse a responsabilizar os fiscais do contrato, 

somente o fizesse pelos serviços por eles efetivamente supervisionados, não pelos valores equivocados 

informados pela Seinfra/AL. Referida petição é acompanhada de cópias de documentos da Seinfra/AL 

dos quais, segundo o entendimento do responsável, seria possível depreender a veracidade de seus 

argumentos. 

5. Em seus embargos, constantes às fls. 1/5 da peça nº 269, o Sr. José Mário do Nascimento 

apresenta argumentos (fls. 1/5, peça nº 269) e documentos (fls. 6/19, peça nº 269) idênticos àqueles 

aportados pelo Sr. Dylson de Luiz Medeiros Filho, o mesmo se verificando em relação às peças recursais 

protocoladas pelos Srs. Fernando Antônio Dantas da Silva (peça nº 270) e José Faustino Pereira Filho 

(peça nº 271). 

 

É o relatório. 

 

  

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

 Os Avisos de Recebimento relativos aos ofícios 659/2014-TCU/SecobHidroferrovia (vide peças 

nºs 242 e 259), 660/2014-TCU/SecobHidroferrovia (vide peças nºs 243 e 266), 661/2014-

TCU/SecobHidroferrovia (vide peças nºs 244 e 263), 662/2014-TCU/SecobHidroferrovia (vide peças nºs 

245 e 262) e 666/2014-TCU/SecobHidroferrovia (vide peças nºs 248 e 261), por meio do qual foram 

promovidas as notificações, respectivamente, dos Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho, Fernando Antônio 

Dantas da Silva, José Faustino Pereira Filho, José Mário do Nascimento e Ademir Pereira Cabral a 

respeito do teor do Acórdão 1814/2014 - TCU - Plenário, contêm datas de recibo de 9/12/2014 (José 

Mário do Nascimento e Dylson de Luiz Medeiros Filho) e 10/12/2014 (José Faustino Pereira Filho, 

Fernando Antônio Dantas da Silva e Ademir Pereira Cabral), enquanto, segundo consta dos carimbos 

apostos pelo Protocolo da Secex/AL, os Embargos ora sub examine foram protocolados em 18/12/2014 

(Ademir Pereira Cabral) e 19/12/2014 (Dylson de Luiz Medeiros Filho, José Faustino Pereira Filho, José 

Mário do Nascimento e Fernando Antônio Dantas da Silva), conforme se depreende das datas de 

recebimento constantes do sistema de controle de processos deste Tribunal. As peças em questão, 

portanto, devem ser consideradas tempestivas, nos termos do § 1º do art. 287 do Regimento Interno. 

2. Além disso, verifica-se que, por intermédio do Acórdão 1814/2014 - TCU - Plenário, este 

Tribunal condenou em débito e aplicou a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. Dylson de Luiz 

Medeiros Filho, Fernando Antônio Dantas da Silva, José Faustino Pereira Filho e José Mário do 

Nascimento, assim como aplicou a multa do inc. II do art. 58 do mesmo diploma legal ao Sr. Ademir 
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Pereira Cabral. Os responsáveis atendem, portanto, aos requisitos para serem considerados como partes 

na Deliberação atacada, configurando-se sua legitimidade para interpor a peça recursal em tela. 

3. Ao mesmo tempo, os embargantes arguem, em sua peça, que o Acórdão 1814/2014 - TCU - 

Plenário comportaria obscuridades, omissões e contradições. 

4. Assim, tendo em vista preencherem os requisitos de admissibilidade para tanto, em especial os 

previstos nos arts. 32, inc. II, e 34, § 1º, da Lei 8.443/92, e 277, inc. III, 287, § 1º, do Regimento Interno, 

os Embargos de Declaração em tela devem ser conhecidos. 

5. No que se refere ao mérito da peça, no entanto, verifico não assistir razão aos embargantes, 

consoante passo a expor. 

 

Quanto ao suposto erro material 

 

6. Como seu primeiro argumento, o Sr. Ademir Pereira Cabral aponta a existência de erro nos 

fundamentos utilizados para o julgamento de suas contas pela irregularidade, alegando que somente 

seriam cabíveis caso ele fosse obrigado a prestar contas, situação que entende não configurada, já que, na 

condição de membro da Comissão de Licitação, jamais atuou como ordenador de qualquer despesa, não 

lhe cabendo a apresentação de prestação de contas. 

7. De fácil verificação, no entanto, o equívoco do embargante, ao supor que a competência desta 

Corte para julgar contas se restringiria àqueles que formalmente ordenam despesas. A contradizer seu 

entendimento, já estabelece o texto constitucional vigente, no inc. II de seu art. 71, incluindo entre as 

competências deste Tribunal a de “julgar as contas... daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”. Disposição em sentido idêntico consta, também, 

do inc. I do art. 1º da Lei 8.443/1992, Lei Orgânica desta Casa, da qual constam previsões, também, 

acerca das hipóteses em que responsáveis poderão ter contas julgadas irregulares, mesmo que não seja o 

caso de se lhes imputar débito, aí incluída a alínea “b” do inc. III do art. 16. 

8. No caso examinado, enquanto integrante da Comissão de Licitação, além de haver sido citado por 

sobrepreços identificados na Concorrência 01/1997, em relação aos quais sua responsabilidade foi 

afastada, o Sr. Ademir Pereira Cabral também foi ouvido em audiência, para que apresentasse razões de 

justificativa em relação às seguintes irregularidades: 

 a) realização de procedimento licitatório utilizando projeto básico em desacordo com o que dispõe 

a Lei 8.666/93; 

 b) aceitação de proposta com expressa alteração de item da planilha do edital (contrariando o art. 

45 da Lei 8.666/93); 

 c) inserção e manutenção de exigências para qualificação técnica sem fundamentação técnica e que 

frustraram o caráter competitivo da licitação. 

 

9. Acerca, então, de tais audiências, permito-me transcrever o trecho do Voto condutor do Acórdão 

ora embargado, tendo em vista a síntese que representa da análise então realizada e do fundamento que 

conduziu à apreciação de mérito dos atos do responsável: 

 

“33. Em suma, no que se refere aos integrantes da Comissão de Licitação, o posicionamento da 

unidade instrutiva foi no sentido de acolher as razões de justificativa atinentes à realização de 

procedimento licitatório utilizando projeto básico em desacordo com o que dispõe a Lei 8.666/93 

(referida no item ‘a’ do parágrafo 27) e rejeitar aquelas relativas à aceitação de proposta com expressa 

alteração de item da planilha do edital (item ‘b’ do parágrafo 27) e à inserção e manutenção de exigências 

para qualificação técnica sem fundamentação técnica e que frustraram o caráter competitivo da licitação 

(item ‘c’ do parágrafo 27). Diante de tal entendimento, a unidade técnica especializada concluiu propondo 

a aplicação, aos Srs. Ademir Pereira Cabral, José Benigno Viana Portela e José Vieira Crispim, da multa 

prevista no inc. II do art. 58 da Lei 8.443/1992. 
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34. Consigno alinhar-me às conclusões da unidade instrutiva quanto às razões de justificativa dos 

então integrantes da Comissão de Licitação. Minha posição é de também acompanhar, no que se refere 

aos Srs. Ademir Pereira Cabral e José Benigno Viana Portela, a proposta de aplicação de multa, deixando 

de fazê-lo, apenas, em relação ao Sr. José Vieira Crispim, em função de seu falecimento e tendo em vista 

o aspecto de a penalidade não poder ultrapassar a pessoa do agente. 

35. Considero, no entanto, presente a natureza deste processo e diante do disposto na alínea ‘b’ do 

inc. III do art. 16 da Lei 8.443/1992, que a aplicação da penalidade aos referidos responsáveis deva ser 

acompanhada do julgamento de suas contas pela irregularidade, entendendo, quanto a isso, que tal 

pronunciamento de mérito possa ocorrer desde logo, haja vista a inexistência, nos autos, de elementos que 

possam caracterizar a boa-fé dos referidos agentes. Acrescento, ademais, não vislumbrar impedimento 

para que as contas do Sr. José Vieira Crispim (falecido) também venham, em decorrência da rejeição das 

razões de justificativa que apresentou quando ainda em vida, a ser julgadas irregulares, ainda que sem a 

aplicação de multa.”  

 

10. Possível verificar-se, portanto, que o alegado erro material não se configurou. 

 

Quanto à suposta obscuridade de impugnar-se a aceitação de proposta com expressa  

alteração da planilha do edital, sem considerar que o responsável não contava com  

formação apropriada e o engenheiro integrante da comissão nada apontou, e a inserção e 

manutenção, no instrumento convocatório, de exigências habilitatórias ilegítimas,  

sem levar em conta que o edital contou com aprovação de parecer jurídico obrigatório 

 

11. O primeiro dos argumentos já foi apresentado por outro dos integrantes da Comissão de 

Licitações, o Sr. José Benigno Viana Portela, quando da resposta à sua audiência, ao alegar que sua 

formação de bacharel em direito não lhe permitia divergir da opinião do Sr. José Vieira Crispim, 

engenheiro civil, quanto à aceitação de propostas com expressa alteração em relação à planilha do edital. 

12. No voto condutor da deliberação embargada, contudo, acompanhei o entendimento da então 

Secob1, no sentido de considerar que, ao acolher proposta com expressa alteração em relação à planilha 

do edital, a comissão de licitação descumpriu norma explícita a esse respeito prevista no item 6.2.2 do 

edital da Concorrência Pública 01/97, prejudicando a comparabilidade entre as propostas apresentadas. 

Na ocasião, ressaltei os aspectos de tal irregularidade haver conduzido a que fosse selecionada proposta 

que não era a mais vantajosa e de tratar-se de ilegalidade que não seria afastada pela mera inexistência de 

impugnações. 

13. De igual modo, a segunda linha de argumentação já foi desenvolvida tanto pelo Sr. José 

Benigno Vianna Portela, quanto, em justificativas comuns, pelos Srs. Ademir Pereira Cabral e José Vieira 

Crispim, no sentido de que as exigências restritivas de qualificação técnica do edital da Concorrência 

Pública 01/97 haveriam contado com parecer favorável tanto do titular da Senerg, quanto da Procuradoria 

Geral do Estado, bem como de que a elas não foram opostos recursos ou contestações pelos licitantes.  

14. A esse respeito, contudo, quando do voto que conduziu à adoção do Acórdão 1814/2014 - TCU 

- Plenário, encampei as ponderações da unidade técnica no sentido de que a comissão de licitação, ainda 

que não houvesse atentado anteriormente para o possível caráter restritivo das exigências de qualificação 

técnica questionadas, teve três claros momentos em que poderia havê-lo feito, a saber: 

 a) antes da habilitação, a partir do teor das tentativas de impugnação apresentadas pelo 

Sinduscon/AL e pela Construtora Celi; 

 b) na fase de habilitação, tendo em vista a inabilitação de 4 das 7 licitantes, em decorrência de 

aspectos relacionados à qualificação técnica; 

 c) no julgamento dos recursos da fase de habilitação, à vista das peças apresentadas pelas empresas 

Sistema, Etesco e Celi. 
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15. Diante, então, desse quadro, acompanhei, igualmente, a conclusão de que a simples existência 

de despacho do Secretário de Saneamento e Energia justificando os critérios do edital e de parecer 

jurídico em favor da aprovação do edital não seriam suficientes para afastar a responsabilidade dos 

membros da comissão de licitação, em especial considerando-se que seus membros, um deles sendo 

Engenheiro Civil, elaboraram o instrumento convocatório e que o referido despacho do Secretário não 

possuía justificativa técnica. 

16. Possível constatar, portanto, que, diferentemente do que alega o embargante, a deliberação por 

ele enfrentada não comporta obscuridade alguma em relação ao aspecto citado. Na verdade, ademais, a 

linha de argumentação do recorrente deixa transparecer como efetiva intenção a de promover o reexame 

de argumentos já antes analisados por esta Corte, pretensão descabida pela estreita via dos Embargos de 

Declaração. 

 

Quanto à suposta contradição de reconhecer como não razoável que a Comissão de  

Licitação identificasse o sobrepreço existente na planilha orçamentária e, ao mesmo tempo, 

exigir que identificasse eventuais alterações de quantitativos em planilhas 

 

17. Na hipótese, nitidamente intenta o responsável que se promova nova valoração de condutas que 

já foram objeto de exame por esta Corte, posto constatar-se sua linha de argumentação, de comparar a 

aceitação de uma conduta em face da rejeição de outra. Ou seja, em momento algum aponta ele que sua 

condenação se haja concretizado mesmo diante do acolhimento de sua justificativa, buscando, em vez 

disso, provocar a rediscussão por que determinado comportamento foi considerado aceitável, enquanto 

outro não o foi. Pretensão nesse sentido, contudo, é incabível em sede de Embargos Declaratórios. 

18. De todo modo e apenas a título de esclarecimento, transcrevo os trechos do voto condutor da 

deliberação atacada, a fim de que restem claros os fundamentos que conduziram a considerar-se que uma 

das irregularidades poderia ser considerada afastada, enquanto o mesmo não se concluiu em relação à 

outra: 

 

“IV.2.1 - Quanto à audiência dos integrantes da comissão de licitação e da autoridade 

homologadora 

29. Os Srs. Ademir Pereira Cabral e José Vieira Crispim apresentaram justificativas comuns [...] 

[...] 

30. Acerca de tais justificativas, a Secob-1 desenvolveu análise cujas conclusões podem ser assim 

sintetizadas: 

a) por considerar que, em princípio, a comissão de licitação não é o órgão responsável pela 

avaliação e aprovação do projeto básico, principalmente quando esse se reveste de complexidade tal como 

era o objeto licitado, a unidade instrutiva posicionou-se por que fossem acolhidas as justificativas em 

relação à realização de procedimento licitatório utilizando projeto básico em desacordo com a Lei de 

Licitações (item ‘a’ do parágrafo 27 acima), propondo que tal circunstância seja também aproveitada para 

o Sr. José Benigno Viana Portela, terceiro membro da comissão de licitação; 

b) em função de entender que, ao acolher proposta com expressa alteração da planilha do edital 

(irregularidade referida no item ‘b’ do parágrafo 27), a comissão de licitação descumpriu norma explícita 

a esse respeito prevista no item 6.2.2 do edital da Concorrência Pública 01/97, prejudicando a 

comparabilidade entre as propostas apresentadas - a irregularidade conduziu, ademais, a que fosse 

selecionada proposta que não era a mais vantajosa -, ilegalidade que não é afastada pela mera inexistência 

de impugnações, as justificativas quanto a este item foram rejeitadas; 

[...] 

31. Em resposta à sua audiência, o Sr. José Benigno Viana Portela argumentou [...] 

[...] 

32. Acerca de tais justificativas, a Secob-1 se pronunciou no sentido de que: 
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a) ainda que os elementos constantes do procedimento licitatório desmintam a alegação do 

responsável de não haver participado da elaboração da minuta do edital, consigna a Secob-1 o aspecto de 

poder ser aproveitada, em relação ao Sr. José Benigno Viana Portela, a acolhida do argumento dos Srs. 

Ademir Pereira Cabral e José Vieira Crispim, no sentido de que a comissão de licitação, em princípio, não 

é o órgão responsável pela avaliação e aprovação do projeto básico; assim, as justificativas do 

responsável em relação à realização de procedimento licitatório utilizando projeto básico em desacordo 

com a Lei de Licitações (indicada no item ‘a’ do parágrafo 27 supra) devem ser acolhidas; 

b) no que se refere à aceitação de proposta com expressa alteração da planilha do edital (item ‘b’ do 

parágrafo 27), a conclusão é por rejeitar a justificativa aportada, a partir do disposto no § 3º do art. 51 da 

Lei 8.666/1993, que estabelece responsabilidade solidária dos membros das comissões de licitação por 

todos os atos praticados pela comissão, salvo se existente posição individual divergente, não se 

identificando evidência alguma de que o Sr. José Benigno Viana Portela haja divergido de qualquer dos 

atos da Comissão de Licitação;”  

 

19. A suposta contradição, portanto, não restou demonstrada. 

 

Quanto à suposta omissão decorrente da não apreciação de documento apresentado  

em 17/2/2012, de que haveria decorrido a utilização de quantitativos incorretos,  

cumulada com a negativa de realização de perícia técnica requerida nos autos 

 

20. Desde logo, é oportuno o esclarecimento de que, quando da apresentação da peça referida pelos 

ora embargantes, a etapa de instrução deste processo já se encontrava encerrada há mais de um ano (mais 

precisamente, desde 8/11/2010, conforme fls. 383). Em assim sendo, se levados ao extremo os ditames do 

art. 160 e § § do Regimento Interno, ainda que os responsáveis viessem, então, a apresentar documentos 

novos, nem mesmo assim haveria obrigatoriedade de que eles fossem levados em consideração. 

21. Tendo em conta, no entanto, a mais ampla homenagem ao princípio da verdade real, este 

Tribunal, por vezes, flexibiliza a regra mencionada, desde que se trate de hipótese em que o defendente de 

fato apresenta documento novo com alguma eficácia sobre os fatos pelos quais responde. De pronto 

possível a constatação, contudo, de o caso em questão não preencher tais requisitos. 

22. A peça a que os embargantes se referem corresponde a petição, apresentada pelo Sr. José 

Faustino Pereira Filho, de “reconsideração de análise de alegações de defesa”. Digno de ênfase, no 

entanto, o aspecto de que este processo, então, nem mesmo contava com pronunciamento acerca das 

defesas dos responsáveis por parte de membro deste Tribunal, ou de algum de seus colegiados, para que 

se pudesse efetivamente arguir a rejeição de tais elementos. Ainda que fosse esse o caso, contudo, o art. 

279 do Regimento Interno desta Casa é claro quanto ao não cabimento de recursos em face de 

deliberações desta Casa que meramente rejeitarem alegações de defesa, prescrevendo que, se configurada 

a apresentação de peças recursais em tais situações, “a documentação encaminhada será aproveitada 

como defesa, sempre que possível” (destaque não constante do original). 

23. Para que tal elemento pudesse, em homenagem à mais ampla defesa, ser levado em conta por 

esta Casa como defesa, no entanto, seria necessário que fosse constituído ou acompanhado de 

documentos efetivamente novos e com alguma eficácia para justificar as irregularidades sobre as quais o 

responsável fora ouvido. 

24. Quanto a isso, contudo, verifica-se que a peça em questão (fls. 6/13, peça nº 268) somente se fez 

acompanhar de quadros demonstrativos emitidos em papeis com timbre da Seinfra/AL (fls. 14/19, peça nº 

268) correspondentes a elementos que já constavam do TC-006.250/2002-7 (atinente ao Relatório de 

Auditoria que deu origem a esta TCE), conforme se pode verificar às fls. 49/54 da peça nº 112 daqueles 

autos, já em sua versão digital. Desde logo, portanto, fácil a constatação quanto a não constituírem 

documentos novos. Além disso, pode-se verificar, a partir da leitura do arrazoado do responsável, que os 

anexos à sua peça em vez de demonstrarem sua tese, correspondem justamente a informações que são por 

ele atacadas. 
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25. O que se percebe da referida peça, portanto, é uma tentativa de promover-se nova leitura de 

elementos já anteriormente coletados pela área técnica deste Tribunal e juntados ao processo de auditoria 

que deu origem a esta TCE, atinentes aos serviços de escavação das lagoas 1 e 2-3. Pode-se verificar, 

todavia, que o Sr. José Faustino Pereira Filho já havia contado com a oportunidade de, inclusive em mais 

de uma vez, apresentar alegações de defesa a respeito dos serviços em questão, consoante se depreende da 

instrução elaborada no âmbito da Secob e transcrita no parágrafo 8 do Relatório que informou o Acórdão 

3371/2013 - TCU - Plenário: 

 

“4.3.1.2. Divergência de quantitativos executados/pagos nos serviços de ‘escavação’ e ‘carga e 

transporte’  

Defendentes: José Jailson Rocha, José Mario do Nascimento, Fernando Antônio Dantas da Silva, 

Dylson de Luiz Medeiros Filho, José Faustino Pereira Filho, Construtora Gautama Ltda. e C Engenharia 

S.A. 

[...] 

4.3.1.2.3. Dylson de Luiz Medeiros Filho e José Faustino Pereira Filho (à época 

engenheiros/fiscais, responsáveis por atestar a execução de serviços ‘escavação’ e ‘carga e 

transporte’ referente à 4ª e 7ª medição), José Mario do Nascimento (à época Diretor de 

Acompanhamento de Obras da Seinfra/AL, responsável por atestar a execução de serviços 

‘escavação’ e ‘carga e transporte’ referente à 3ª e 7ª medição), Construtora Gautama Ltda. 

(contratada), C Engenharia S.A. (empresa que sub-rogou parcialmente o Contrato 01/97) 

Alegação 
227. O Sr. José Mario do Nascimento relata que a obra esteve totalmente paralisada no período de 

janeiro a abril/1999, para promoção de intensivos debates sobre a questão dos preços contratados. 

Informa que a obra foi reiniciada em maio/1999 e que o Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas 

(Serveal) exercia a fiscalização. Cita a qualidade dos serviços de fiscalização exercidos pelo Serveal em 

conjunto com a Secretaria de Infraestrutura de Alagoas (Seinfra/AL). 

228. Os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho e José Faustino Pereira Filho informam o período em 

que exerceram a função de fiscais (a partir do início em 1999) e descrevem a forma como exerciam a 

fiscalização da obra. 

Análise 
229. O fato de terem ocorrido debates para discussões acerca dos preços contratados não tem 

qualquer repercussão em relação à irregularidade ‘divergência de quantitativos executados/pagos nos 

serviços escavação, carga e transporte’, pois, nesse caso específico, não está em discussão a ocorrência de 

sobrepreço. A descrição da forma de execução dos serviços dos fiscais também não traz elementos que 

elidam a irregularidade em análise. 

230. Dessa forma, as alegações apresentadas pelos defendentes não afastam a responsabilidade a 

eles imputadas. 

Alegação 
231. Os defendentes alegam que o volume denominado ‘Adequação do Projeto Básico de 

Macrodrenagem do Grande Tabuleiro-Maceió-AL’, de autoria da empresa Gerente Engenharia e 

Gerenciamento Ltda., não continha os elementos necessários de topografia que orientassem a execução de 

obras de terraplenagem nas lagoas 1 e 2-3. Expõem que a Seinfra/AL forneceu levantamento 

planialtimétrico, elaborado pela própria Secretaria, o qual foi conferido pelo topógrafo da Serveal. Este 

levantamento foi utilizado como referência para avaliação das obras de escavação executadas. 

232. Os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho e José Faustino Pereira Filho relatam que os dados 

constantes do Projeto Básico foram obtidos por meio de peça gráfica preexistente e não de levantamento 

topográfico efetivamente realizado. Informam que a escavação da lagoa já estava terminada quando o 

projeto executivo foi elaborado, em junho de 2003.  

233. A C Engenharia S.A. expõe que levantamentos topográficos apresentam erros inerentes, 

decorrentes do traçado das curvas de nível, mediante interpolação das cotas dos pontos do terreno. 
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234. Os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho, José Faustino Pereira Filho, José Mario do 

Nascimento e a Construtora Gautama Ltda. alegam que a PGE foi categórica em afirmar que ‘o Projeto 

Básico da Obra da Macrodrenagem da Região do Tabuleiro dos Martins não atende aos pressupostos da 

Lei 8.666/1993’, e que o próprio TCU reconheceu que o Projeto Básico utilizado no procedimento 

licitatório estava em franco desacordo com o que dispõe o art. 6°, inciso IX, da Lei 8.666/93, ao exarar o 

Acórdão 1.039/2009-TCU-Plenário. Argumentam que o TCU parte da premissa de que os levantamentos 

topográficos constantes no projeto executivo eram os que realmente representavam a situação da lagoa 1 

antes do início das obras, afastando as alegações da Seinfra/AL de que a avaliação da Secob 

fundamentou-se, exclusivamente, nas previsões estimativas constantes do projeto básico. 

235. Expõem que o TCU utilizou o levantamento planialtimétrico constante no Projeto Executivo 

para calcular o volume de material escavado. Afirmam que esse levantamento é o mesmo constante do 

projeto básico, reconhecidamente de má qualidade. 

236. O Sr. José Mario do Nascimento e a Construtora Gautama Ltda. argumentam que a divergência 

entre o quantitativo calculado pela Secob e aquele apurado pela Seinfra/Serveal deve-se ao fato de a 

Secob ter se baseado em ‘previsões estimativas apuradas mediante peças gráficas do projeto básico do 

empreendimento’, enquanto a Seinfra/Serveal utilizou-se de método de aferição ‘real e preciso’. 

237. A C Engenharia S.A. expõe que a equipe de auditoria utilizou-se dos dados constantes nos 

projetos e não daqueles efetivamente medidos, quantificados e comprovados por todos aqueles que 

fiscalizaram a obra durante a sua execução. 

238. Os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho e José Faustino Pereira Filho afirmam que os valores 

apurados pelo TCU foram realmente executados e representam um volume escavado, na lagoa 1, de 

166.265,54 m³. Concluem que não houve qualquer irregularidade na execução dos serviços de 

‘escavação’ e ‘carga e transporte’ na época em que participaram da obra. 

Análise 
239. As alegações trazidas pelos defendentes não são novas e já foram analisadas anteriormente 

pela Secob. Essa análise consta da instrução elaborada em 21/10/2005 (folhas 5.954/5.977, anexo 9, vol. 

24). [destaque não constante do original] 

240. A alegação principal dos defendentes é a de que a planta planialtimétrica utilizada para 

aferição dos quantitativos pela Secob (constante no projeto executivo) não seria adequada para a medição 

dos serviços. Argumentam que a fiscalização utilizou levantamento topográfico fornecido pela 

Seinfra/AL, o qual continha elementos mais precisos e atuais para aferição dos volumes escavados. 

241. A Secob baseou as suas medições na planta constante no projeto executivo. Esse projeto, que 

os defendentes alegam ser inadequado, foi contratado pela Seinfra/AL e deveria conter o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, nos termos do art. 6°, inciso X, da Lei 

8.666/93. Caso a Seinfra/AL julgasse que as informações constantes nesse projeto não fossem adequadas 

e confiáveis, não deveria ter aceitado que constassem nesse documento. 

242. Conforme já argumentado pela Secob em instruções anteriores, se existe um projeto, é a partir 

dele que a obra é executada. É a partir do projeto que se deve dar a remuneração dos serviços contratados, 

haja vista que é o documento que retrata a situação anterior à intervenção da construtora.  

243. Deve ser incontestável que o referencial inicial para medição dos serviços executados anteceda 

o início da execução das obras e, consequentemente, dos processos de pagamento. No entanto, não é o 

que se verifica nos processos de pagamento constantes dos autos. Nas folhas 4/13 (anexo 1, v.p.) consta 

cópia do Processo 441/98, referente aos primeiros pagamentos pelos serviços de ‘escavação’ e de ‘carga e 

transporte’. Nesse documento, não há qualquer elemento topográfico que permita concluir que anteceda o 

início dos serviços. Os primeiros quadros de cubação (nas cópias dos processos de pagamento existentes 

nestes autos) aparecem na 2ª medição (folhas 456/571, anexo 9, v.2). Esses dados não permitem concluir 

que a ‘primitiva’ (referencial pretérito às intervenções) dos quadros de cubação tenha, 

incontestavelmente, antecedido o início das obras. 

244. Os defendentes alegam que a planta existente no projeto básico é simplesmente uma peça 

gráfica, não obtida de levantamento topográfico. No entanto, não foram apresentadas evidências que 
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suportem essa tese. O fato de estar representada graficamente não significa que a planta não foi obtida por 

meio de levantamento topográfico. Peças gráficas são elaboradas por meio da interpolação de dados 

obtidos de levantamentos. A precisão da planta dependerá de uma série de fatores relacionados ao 

levantamento que a subsidiou, como, por exemplo, a quantidade de pontos, distância entre pontos, 

precisão dos equipamentos utilizados. Nesse caso específico, não existe qualquer documento 

contemporâneo que indique que essa planta não possuía a precisão adequada para o objetivo de 

quantificar o volume de escavação.  

245. O argumento de que levantamentos topográficos apresentam erros não elide a irregularidade 

aqui analisada. Todo levantamento possui algum tipo de erro, pois os próprios equipamentos utilizados 

possuem erros inerentes, além de outros fatores que interferem na precisão. O necessário é que os erros 

existentes situem-se dentro de faixas toleráveis. No caso concreto, não constam nos autos dados que 

permitam inferir a precisão dos levantamentos topográficos aqui discutidos, seja aquele presente no 

projeto executivo ou aquele elaborado pela Seinfra/AL. 

246. Ressalta-se que, ao elaborar o projeto básico, a Senerg entendeu que a precisão daquela planta 

era suficiente para licitar a obra, ou seja, serviria como referencial para definir os quantitativos a um nível 

de precisão adequado, conforme dispõe a Lei 8.666/93. Posteriormente, a própria Seinfra/AL aceitou que 

o projeto executivo continha os elementos necessários e suficientes à execução da Lagoa 1, ou seja, que 

as plantas representavam adequadamente essa lagoa antes do início das intervenções, bem como a sua 

conformação final. Se assim não fosse, o levantamento topográfico dessa lagoa não poderia constituir um 

dos elementos do projeto executivo contratado pela Seinfra/AL. 

247. Dessa forma, a metodologia da Secob é adequada, pois se baseia no único elemento oficial 

presente nos autos (processos administrativos conduzidos pela Senerg e Seinfra/AL) que tem condições 

de comprovar a situação da Lagoa 1 em momento anterior ao início das intervenções, documento este 

aceito por ambas as Secretarias para compor os projetos básico e executivo do empreendimento. 

Alegação 
[...] 

251. O Sr. José Faustino Pereira Filho alega que o período decorrido (mais de 9 anos) do seu 

desligamento da obra tornou impossível recuperar a totalidade dos documentos usados para aferição dos 

serviços. 

Análise 
[...] 

257. Acerca do transcurso de tempo desde a execução, esse argumento foi objeto de análise no item 

4.2.4, onde foi defendida a tese de que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis (Acórdãos 

2.709/2008-TCU-Plenário e 917/2009-TCU-Plenário) e que o prazo de 10 anos para instauração de 

tomada de contas especial não possui aplicação obrigatória no âmbito desta Corte (Acórdão 806/2008-

TCU-2ª Câmara). 

Alegação 
258. Os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho e José Faustino Pereira Filho citam a existência de 

dados divergentes nos projetos/estudos existentes até então (Projeto Básico, EIA/Rima), a exemplo de 

uma divergência dos dados de volume útil das lagoas antes do início das obras, entre o Projeto Básico e o 

EIA/Rima (set/1998), uma redução da ordem de 98.000 m³, diferença que atribuem ao significativo 

transporte de sedimentos durante o período chuvoso. 

[...] 

Análise 
260. Apesar de coerente o raciocínio, de que chuvas ocorridas no período de execução da obra 

aumentaram os volumes escavados, tais volumes não têm impacto sobre o cálculo dos quantitativos 

escavados (nem na metodologia da Secob e nem na da Seinfra/AL). Ambas as metodologias assumem 

que existe um referencial inicial para pagamento dos volumes aferidos, que no caso da Secob é o projeto 

executivo e no da Seinfra/AL é o levantamento topográfico elaborado antes do início das obras. O 



123 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

pagamento é realizado mediante o cotejamento entre esse referencial inicial e as seções obtidas de 

levantamentos topográficos intermediários (para cada etapa de pagamento). 

261. Chuvas ocorridas nesse período (entre o referencial inicial e a medição para pagamento), 

apesar de aumentarem o volume escavado, não influenciariam no pagamento, pois não modificariam o 

referencial inicial. Tais acréscimos teriam impacto caso, para cada período avaliado (cada etapa de 

pagamento), fossem realizados levantamentos topográficos iniciais (novos referenciais) e finais. No 

entanto, nos processos de pagamentos constantes nos autos, não há evidências de que as medições e 

pagamentos tenham sido efetuados dessa forma. 

262. Ressalta-se que, considerando a divergência de 212.177,88 m³, de um total pago de 509.373,16 

m³, não seria razoável admitir que 41,65% do volume escavado fosse decorrente do assoreamento 

ocorrido num período de 8 meses, boa parte no período do ano de menor ocorrência de chuvas na região 

de Maceió (dados históricos, obtidos na folha 3.402, anexo 9, v.12). 

[...] 

265. Ante o exposto, em síntese, rejeitam-se as alegações de defesa trazidas pelos Srs. Dylson de 

Luiz Medeiros Filho, José Faustino Pereira Filho e José Mario do Nascimento e pelas empresas 

Construtora Gautama Ltda. e C Engenharia S.A. em relação à divergência de quantitativos nos serviços 

de ‘escavação’ e ‘carga e transporte’ (tratada no item 4.3.1.2.3).”  

 

26. Referida peça, portanto, correspondeu, apenas, a nova argumentação apresentada pelo 

responsável, ressalte-se, significativamente após o encerramento da etapa de instrução. Aliás, ainda que a 

apresentação de tais argumentos houvesse ocorrido mais cedo, não se poderia apontar sua eventual não 

apreciação como omissão do julgado, tendo em vista o pacífico entendimento de o magistrado não ser 

obrigado a apreciar todos e cada um dos argumentos desfiados pela parte, sendo suficiente que se atenha 

àqueles bastantes à formação de sua convicção acerca da matéria. Assim tem sido o entendimento do STJ, 

tal como exemplifica o julgado a seguir transcrito: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

1. O aresto recorrido não está eivado de omissão e tampouco padece de fundamentação, pois 

resolveu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução 

da lide. 

2. O Tribunal a quo manifestou-se de maneira clara e fundamentada sobre as questões postas a 

julgamento, apenas entendendo em sentido contrário ao posicionamento defendido pela ora recorrente. 

3. Não é demais lembrar que o julgador não precisa responder a todas as alegações das partes 

se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obrigado a ater-se 

aos fundamentos por elas indicados (REsp 938.417/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 

10.09.07). 

4. (...). 

5. Agravo regimental não provido.” (STJ. Segunda Turma. AgRg nos EDcl no Ag nº 105823/SP. 

Rel. Min. CASTRO MEIRA. Julg. em 16/12/2008. Publ.DJe 09/02/2009). 

 

27. A suposta omissão alegada não se configura, portanto. 

 

Quanto ao pedido de realização de perícia “conforme requerido nos autos” 

 

28. Ao final de seus embargos, os recorrentes pleiteiam que, além de anular-se a decisão ora 

atacada, determine-se a realização de perícia técnica “conforme requerido nos autos”. 

29. O pleito de produção de provas novas, que já seria intempestivo se efetivamente formulado 

quando da protocolização da petição cuja cópia é apresentada, é de todo descabido em sede de embargos 

de declaração, sendo ainda oportuno o esclarecimento quanto à falta de amparo, nos ritos procedimentais 

deste Tribunal, de produção de prova pericial nos moldes que pretendem os embargantes. 
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30. Tal questão, ademais, foi devidamente tratada nestes autos em relação a pleito apresentado em 

momento anterior (5/12/2011) como questão preliminar pela C Engenharia S.A., consoante se pode 

verificar pelo seguinte trecho da Proposta de Deliberação condutora do Acórdão 3371/2013 - TCU - 

Plenário: 

 

“I.2 - Questão preliminar suscitada pela C Engenharia S.A. (sucessora da Cipesa Engenharia 

S.A.) significativamente após o término da etapa de instrução 
19. Conforme registrado no Relatório precedente, encontrando-se os autos já em meu Gabinete, 

ingressou petição firmada por procurador da C Engenharia S.A. (sucessora da Cipesa Engenharia S.A.), 

em que, além de reiterar argumentos já apresentados quando de suas alegações de defesa, vem aquela 

empresa, sem a apresentação de qualquer documento novo, requerer a produção de prova pericial (vide 

anexo 11). 

20. De se consignar, de pronto, o aspecto de tal pleito encontrar-se, à luz do § 2° do art. 160 do 

Regimento Interno, manifestamente precluso, tendo em vista haver sido protocolado nesta casa em 

5/12/2011, enquanto a etapa de instrução destes autos já se havia encerrado há mais de um ano (mais 

precisamente em 8/11/2010, conforme fls. 383). 

21. Soma-se a isso o fato de o pedido de produção de prova pericial, nos termos em que formulados, 

não encontrar amparo nos ritos procedimentais previstos na Lei 8.443/92, pela qual se deve pautar este 

Tribunal de Contas. Esclareça-se, ademais, que os servidores integrantes dos quadros de auditoria das 

secretarias do TCU têm como atribuição primordial justamente a de fornecer as informações técnicas 

necessárias à formação do juízo de mérito das deliberações dos Membros desta Casa. Nada impede, 

contudo, que as partes interessadas aportem aos autos informações ou pronunciamentos técnicos para 

confronto com aquelas produzidas no âmbito da Secretaria desta Corte. 

22. Aliás, afora a inexistência, até o momento, de qualquer pronunciamento com efeito erga omnes 

no sentido de que a Lei 9.784/1999 deva ser aplicada a este Tribunal de Contas, em especial quando 

houver colisão de disposições com a Lei 8.443/92, há que se afastar qualquer ilação de que, com isso, não 

se estaria observando, nesta Casa, o princípio da mais ampla defesa instituído pela Constituição Federal 

de 1988. 

23. Na hipótese, a empresa foi devidamente citada (conforme fls. 77/82 do anexo 3) para apresentar 

suas alegações de defesa, oportunidade em que, nos termos do rito por que se pauta esta Corte de Contas, 

é facultado ao defendente apresentar todo e qualquer argumento ou elemento que entender necessário ou 

útil para sustentar seu pronunciamento. Verifica-se, ademais, que referida empresa contou com o prazo de 

76 (setenta e seis) dias (vide fls. 154, anexo 3) para produzir sua defesa, prazo expressivamente superior 

ao que seria necessário para proceder-se a uma ‘simples manifestação’. Além disso, na improvável 

hipótese de que tal prazo pudesse vir a ser considerado insuficiente, há que se ter presente o aspecto de 

que a empresa ainda poderia dispor da faculdade estatuída no § 1° do art. 160 do Regimento Interno para 

apresentar algum documento novo, interregno esse que, no caso, estendeu-se por mais de um ano (de 

14/8/2009 a 8/11/2010). 

24. Constata-se, também, que nenhum dos julgados aportados pela Cipesa Engenharia S.A. serve de 

paradigma para sustentar seu pleito. 

25. Quanto aos acórdãos do STF colacionados, desde logo, a presença de julgados atinentes à 

apreciação, por este Tribunal de Contas, de processos de exame de atos de pessoal (avaliação da 

regularidade de parcelas de vencimentos, aposentadorias, pensões), em que, por vezes, determinações de 

revisão de benefícios eram expedidas sem que a pessoa atingida houvesse sido chamada ao feito no 

âmbito desta Corte de Contas. Tal forma de proceder se devia ao entendimento, então prevalecente nesta 

Casa, de que o contraditório ainda poderia ser plenamente exercido no órgão a quem a determinação fora 

dirigida, já que o que se estava ordenando era, simplesmente, que aquela unidade gestora desse 

cumprimento a disposições legais e regulamentares. Esse é o caso, entre os precedentes judiciais 

apontados pela Cipesa Engenharia S.A., dos pronunciamentos a respeito dos MS 24.268, RE 185.255, 

AgRg na SS 514, RE 158.543, RE 185.255 e MS 27.760. Não é essa, contudo, a situação da empresa em 
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questão neste feito, já que, consoante já mencionado, foi ela devidamente citada e contou com prazo mais 

do que suficiente para apresentar o que entendesse apropriado à defesa de seus interesses. 

26. O julgamento do MS 23.550 igualmente não pode ser invocado como fundamento para o pleito 

apresentado pela Cipesa Engenharia S.A. Trata referido acórdão, também, de hipótese de falta de 

oportunidade de pronunciamento, no caso, de empresa contratada, no âmbito deste Tribunal de Contas, 

em deliberação de que poderiam resultar efeitos sobre o ajuste por ela firmado com a Administração 

Pública, uma vez mais tendo em vista o posicionamento então preponderante nesta Corte de Contas, de 

avaliar-se que o contraditório poderia ser exercido no órgão ou entidade a quem a determinação fora 

dirigida. De se ressaltar, no entanto, tanto o aspecto de tal forma de proceder já haver sido alterada por 

esta Casa mesmo antes da edição da Súmula Vinculante nº 3 do STF, quanto, novamente, o fato de o 

quadro não corresponder à situação da empresa ora pleiteante no caso em tela, já que a ela foi oferecida, 

por esta Casa, oportunidade de defesa. 

27. No precedente relativo ao MS 26.358, deveria, desde logo, ser ressaltado o fato de tratar-se de 

decisão de caráter cautelar, proferido diante da alegação de que: 

‘O Conflito existente no processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas da 

União é de cunho estritamente financeiro, ou seja, houve ou não o aumento de custos nos equipamentos 

adquiridos pelos Correios que justificassem o pagamento de reequilíbrio financeiro nos termos do art. 65 

da Lei de Licitações. 

A auditoria do Tribunal de Contas da União não apresenta dados concretos capazes de 

desconstituir o reequilíbrio financeiro, concedido, pois se baseia em informações que não se aplicam 

ao presente caso.’ (destaque não constante do original). 

28. Ou seja, na hipótese, em caráter precário e sem debruçar-se efetivamente sobre os resultados da 

auditoria, mas diante do risco de que a deliberação da Corte de Contas viesse a ser proferida sobre bases 

frágeis, o Relator do Mandado de Segurança, em deliberação monocrática, optou por obstar a 

continuidade do andamento do TC-018.016/2005-1, deste TCU, ressalvando que o prosseguimento do 

feito poderia ser retomado caso autorizada a produção de prova pericial. De se registrar, a propósito, que, 

no caso, embora o Relator do TC-018.016/2005-1, Ministro Ubiratan Aguiar, haja optado, então, por 

facultar à impetrante do referido mandado de segurança, a empresa Novadata Sistemas e Computadores 

S.A., a apresentação, no prazo de 30 dias, de laudo pericial, esta findou por deixar transcorrer tal 

interregno sem fazê-lo (vide Voto condutor do Acórdão 2837/2010 - TCU - Plenário). 

29. Necessário afastar, no caso sub examine, qualquer ilação de que os elementos disponíveis nos 

autos seriam insuficientes para promover-se a apuração de eventuais sobrepreços. Desde os primeiros 

indicativos de que, em decorrência de severas deficiências nos projetos básico e executivo da obra, havia 

incertezas quanto à razoabilidade dos quantitativos de materiais e serviços e à compatibilidade entre os 

custos unitários contratados e os de mercado, este Tribunal, em atenção a proposta por mim apresentada, 

determinou, ainda em 2003, a realização das pertinentes análises por parte da Secretaria Especializada de 

Obras (Secob-1) desta Casa (vide item 9.2 do Acórdão 347/2003 - TCU - Plenário), trabalho esse 

acostado às fls. 5810/907 do anexo 9. Sobre tal pronunciamento técnico, a Seinfra/AL e a Construtora 

Gautama, espontaneamente, apresentaram contestações, em virtude do que determinei o retorno dos autos 

à Secob-1, para nova manifestação, a qual pode ser encontrada às fls. 5954/80 do anexo 9. Mesmo após a 

segunda manifestação da Secob-1, entretanto, a Construtora Gautama ainda apresentou nova peça 

refutando o débito apurado (fls. 6499/510 do anexo 9), documento esse acompanhado de estudo 

elaborado pela empresa Pini Engenharia (fls. 6514/680 do anexo 9), circunstância que me motivou a 

solicitar nova atuação daquela unidade técnica especializada, a qual consta às fls. 5994/6005 do anexo 9. 

Somente após todas essas medidas saneadoras é que veio a ser adotado o Acórdão 1093/2007 - TCU - 

Plenário, por meio do qual se determinou a conversão destes autos em tomada de contas especial, 

cabendo à Secex/AL a identificação de responsabilidades, com vistas à realização das citações e 

audiências devidas. 

30. Mesmo após as citações e audiências, a Secob-1 ainda levou em consideração alegações em 

memoriais apresentadas pela Seinfra/AL (fls. 6815/46 do anexo 9) para nova revisão das parcelas 
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integrantes do débito, conforme se verifica a partir do trecho de instrução transcrito no parágrafo 8 do 

Relatório precedente. 

31. Cabível, ainda, a explicitação do aspecto de que, no caso em tela, a C Engenharia S.A. 

(sucessora da Cipesa Engenharia S.A.) sub-rogou 50% (cinquenta por cento) de todos os itens do 

Contrato 01/97, mantidos os preços ali fixados. Eventuais sobrepreços, portanto, encontrar-se-ão nas 

planilhas de ambas as contratadas e, portanto, as alegações da Construtora Gautama que hajam sido 

acolhidas beneficiam, também, aquela detentora da outra metade do objeto. 

32. O quadro delineado logo acima auxilia a identificar como os julgados de Tribunais Regionais 

Federais aportados pela C Engenharia S.A. igualmente não se prestam a fundamentar seu pleito de 

produção de prova pericial. 

33. O julgado proferido pelo TRF/5ª Região sobre a Apelação Cível 144.097/PE versa sobre ação 

popular oposta a desapropriação amigável consumada no Município de Jaboatão dos Guararapes. 

Naqueles autos, findou-se por deferir a produção de prova pericial em função de o questionamento da 

avaliação, que serviu de base para o pagamento da indenização, fundar-se, apenas, ‘na ausência do termo 

de compromisso dos avaliadores’, requisito esse que, consoante se consignou posteriormente, não seria 

aplicável às avaliações prévias procedidas pela Administração Pública. Naquele caso, portanto, a uma 

avaliação anterior, opunha-se, apenas, uma alegação, situação integralmente diversa da examinada nestes 

autos. 

34. No pronunciamento do TRF/lª Região sobre a Apelação Cível 1998.01.00.028089-7/BA, 

atinente a ação ordinária movida por mutuários contra a União e a Caixa Econômica Federal, aparece a 

indicação de que os autores deveriam comprovar, mediante ‘prova técnica e minuciosa’, sua mera 

alegação de superfaturamento nas prestações cobradas pelo agente financeiro. Situação similar verifica-se 

no julgamento, também pelo TRF/lª Região, da Apelação no Mandado de Segurança 94.01.09147-I/DF, 

em que se deixou claro que o superfaturamento na licitação, alegado pelo impetrante, caso ainda não 

comprovado documentalmente, deveria ser objeto de dilação probatória, essa incompatível com o rito da 

via mandamental. Ora, conforme demonstrado acima, os elementos constantes destes autos, no que se 

refere aos débitos imputados, estão longe de poderem ser considerados meras alegações. 

35. Verifica-se, portanto, já contarem os autos com elementos suficientes para fundamentar 

deliberação a respeito da existência dos débitos. Além disso, nos termos do rito procedimental a que deve 

obediência esta Casa, a prova em questão deveria ser produzida pela própria parte interessada, às suas 

expensas. Verificou-se, no entanto, o fato de a C Engenharia não haver adotado providências a esse 

respeito nem nos 76 (setenta e seis) dias de seu prazo para alegações de defesa, nem no interregno 

subsequente de quase 14 (quatorze) meses, até a conclusão da etapa de instrução. Assim, sua iniciativa de, 

somente agora, quase 13 (treze) meses após a conclusão da etapa de instrução, vir pleitear o deferimento 

da produção de prova pericial adquire todos os contornos de medida protelatória, devendo, portanto, ser 

indeferida, com fulcro no § 2° do art. 162 do Regimento Interno.”  

 

31. Verifica-se, portanto, não assistir razão aos recorrentes em nenhum dos aspectos aventados. 

Assim, os embargos sob exame devem ser rejeitados. 

 

Dessa forma, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação 

deste Colegiado. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 259/2016 - TCU - Plenário 

 

1. Processo TC-017.154/2007-0 

2. Grupo: II – Classe: I - Assunto: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)  

3. Interessados/Responsáveis: 



127 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

3.1. Interessados (embargantes): Ademir Pereira Cabral, CPF 139.919.144-68; Dylson de Luiz 

Medeiros Filho, CPF 431.259.804-53; Fernando Antônio Dantas da Silva, CPF 925.687.184-04; José 

Faustino Pereira Filho, CPF 042.035.264-34; José Mário do Nascimento, CPF 048.974.554-72. 

3.2. Responsáveis: Ademir Pereira Cabral, CPF 139.919.144-68; Dylson de Luiz Medeiros Filho, 

CPF 431.259.804-53; Fernando Antônio Dantas da Silva, CPF 925.687.184-04; José Benigno Viana 

Portela, CPF 033.266.324-87; José Faustino Pereira Filho, CPF 042.035.264-34; José Jailson Rocha, 

CPF 061.364.944-34; José Mário do Nascimento, CPF 048.974.554-72; José Vieira Crispim (falecido), 

CPF 033.253.004-30; Manoel Gomes de Barros, CPF 020.889.324-53; Olavo Calheiros Filho, 

CPF 140.317.364-87; C Engenharia S.A. (nova denominação da Cipesa Engenharia S.A.), CNPJ 

12.272.753/0001-35; Construtora Gautama Ltda., CNPJ 00.725.347/0001-00. 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Serviços do Estado de Alagoas - 

Seinfra/AL. 

5. Relator: Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade técnica: não atuou. 

8. Representações Legais: Adeilson Teixeira Bezerra, OAB/AL 4.719; Carlos Eduardo Ávila 

Cabral, OAB/AL 7.420; Carlos Roberto Ferreira Costa, OAB/AL 3.173; Diogo Luís de Oliveira 

Sarmento, OAB/AL 10.171; Eduardo Antônio Lucho Ferrão, OAB/DF 9.378; José Idemar Ribeiro, 

OAB/DF 8.940; Wolney de Magalhães Maurício, OAB/AL 4.075, e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração interpostos pelos Srs. Ademir Pereira 

Cabral, José Faustino Pereira Filho, Fernando Antônio Dantas da Silva, José Mário do Nascimento e 

Dylson de Luiz Medeiros Filho, em face do Acórdão 1814/2014 - TCU - Plenário, por intermédio do qual 

este Tribunal, ao apreciar tomada de contas especial oriunda da conversão de Relatório de Levantamento 

de Auditoria acerca das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL, julgou 

irregulares as contas dos ora embargantes, condenando os Srs. Dylson de Luiz Medeiros Filho, Fernando 

Antônio Dantas da Silva, José Faustino Pereira Filho e José Mário do Nascimento, juntamente com as 

empresas contratadas, ao pagamento de débitos apurados e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992, bem como aplicando, ao Sr. Ademir Pereira Cabral, a multa estatuída no inc. II do art. 58 

da Lei 8.443/1992, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 277, inciso III, 280, 

caput, e 287 do Regimento Interno, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, 

rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 1814/2014 - TCU – Plenário, e 

9.2. determinar o encaminhamento, aos embargantes, de cópia deste Acórdão, bem como das peças 

que o fundamentam, para conhecimento. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0259-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Revisor), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro que não participou da votação: Benjamin Zymler. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
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GRUPO II –  CLASSE VII – Plenário 

TC 015.959/2014-7  

Natureza: Representação 

Entidade: Prefeitura Municipal de Pinhalão – PR.   

Responsável:  Claudinei Benetti (766.797.489-68); Marcelo Bezerra 

Crivella (463.923.197-00). 

Interessado: Secretaria de Controle Externo No Paraná 

(00.414.607/0013-51). 

Advogado constituído nos autos: Karina Correia de Freitas Chaves 

(OAB/PR 33.670).   

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO DE UNIDADE TÉCNICA. 

CONVÊNIO CELEBRADO PELA UNIÃO COM O MUNICÍPIO DE 

PINHALÃO/PR, PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 

BENEFICIAMENTO E ABATEDOURO DE PEIXE, 

CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE FARINHA E RAÇÃO. 

EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS E AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS. ESTUDO PRECÁRIO DE VIABILIDADE DO 

EMPREENDIMENTO. DIFICULDADES LOCAIS PARA 

COLOCAR EM OPERAÇÃO O NEGÓCIO. NÃO ATINGIMENTO 

DA FINALIDADE DO CONVÊNIO. CONVERSÃO DO 

PROCESSO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO. 

AUDIÊNCIA. DETERMINAÇÕES. 

 

 

RELATÓRIO 

 

 Reproduzo, abaixo, a instrução lavrada no âmbito da Secex-PR, com a qual se manifestaram de acordo os 

seus dirigentes (peças 91/93): 

I - Introdução 

 Trata-se de representação formulada por essa unidade técnica, nos termos do art. 237, inciso VI do 

Regimento Interno do TCU, em razão da identificação de indícios de irregularidades relacionados à 

execução do Convênio 02/2012 (Siconv 770708), firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - 

MPA e o Município de Pinhalão/PR, cujo objeto é a construção naquele Município, de unidade de 

beneficiamento e abatedouro de peixe, construção de fábrica de farinha e ração. 

2. O Convênio previa a aplicação do montante de R$ 10.622,825,46 de recursos federais e R$ 216.792,36 

a título de contrapartida municipal, totalizando um investimento de R$ 10.839.617,82 (peça 6, p. 3). Até 

o momento, o MPA realizou as transferências dos seguintes valores:   

Empenho Data Valor (R$) OB Data Valor (R$) 
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3. O mencionado Convênio foi complementado pelo Convênio 62/2012 (Siconv 779164), também 

celebrado com o MPA e para a execução desse empreendimento, foi previsto a realização de 

investimentos que alcançará o valor aproximado de 13 milhões de reais (peça 47). 

4. Esta Unidade Técnica constatou que a execução do Convênio não foi precedida de estudo de 

viabilidade do empreendimento e também não foi previsto o responsável pela administração do complexo 

de beneficiamento de pescados, pois o instrumento limitou-se à execução das obras e aquisição de 

equipamentos. 

5 O processo foi submetido à consideração do Exmº Sr. Ministro-Relator Raimundo Carreiro, que 

autorizou a realização das oitivas propostas por essa Unidade Técnica (peça 34). Após a análise das 

oitivas, o processo foi novamente submetido ao Ministro-Relator que, em despacho de 10/03/2015, 

adotou a seguinte decisão (peça 56):  

“ 27.1. determinar cautelarmente ao Ministério da Pesca e Aquicultura, com fulcro no art. 276 

do RI/TCU, que suspenda os repasses ao município de Pinhalão/PR, no âmbito do Convênio 

2/2012 (Siconv 770708) e do Convênio 62/2012 (Siconv 779164), até que o Tribunal se 

pronuncie sobre o mérito deste processo;  

27.2. determinar cautelarmente ao município de Pinhalão/PR, com espeque no art. 276 do 

RI/TCU, que suspenda os procedimentos relativos à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 

770708) e do Convênio 62/2012 (Siconv 779164), firmados com o Ministério da Pesca e 

Aquicultura para a construção da unidade de beneficiamento e abatedouro de peixe, construção 

de fábrica de farinha e ração, até que este Tribunal se pronuncie sobre o mérito deste processo;  

27.3. determinar ao município de Pinhalão/PR que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe 

ao Tribunal o estudo de viabilidade e o projeto executivo do empreendimento, e informe a 

definição de quem será incumbido de administrar o empreendimento, em observância ao 

disposto no Artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008, que determina que o 

plano de trabalho deve conter a descrição completa do objeto a ser executado;  

27.4. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 

15 (quinze) dias, relação de todos os convênios vigentes que tenham o mesmo objeto dos 

convênios analisados nos presentes autos, ou similares (construção da unidade de 

beneficiamento e abatedouro de peixe, construção de fábrica de farinha e ração);  

27.5. encaminhar cópia da presente Decisão, acompanhada da instrução à peça 53, para o 

Ministério da Pesca e Aquicultura e para o município de Pinhalão/PR. 

28. Restituam-se os autos para a Secex-PR a fim de proceder à instrução de mérito do processo. 

” 

800193 22/06/2012 2.132.952,54 
801369 06/07/2012    168.000,00  

802021 23/08/2013 1.964.952,54  

800278 01/08/2013 2.313.329,78 
802162 06/09/2013 2.000.000,00  

800339 14/03/2014 313.329,78  

800293 12/08/2013   880.033,00 800340 14/03/2014 880.033,00  

800294 12/08/2013   825.770,27 800341 14/03/2014 825.770,27  

800281 22/05/2014 1.144.753,55 801471 31/07/2014 1.144.753,55 

Total 7.296.839,14  



130 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

6. Notificado da decisão do Tribunal, o Ministério da Pesca e Aquicultura, em atendimento ao subitem 

27.4 do despacho, encaminhou a relação de todos os convênios vigentes, com objetos similares ao 

convênio analisado nos presentes autos (peça 63). 

7. O Município de Pinhalão/PR, em atendimento ao subitem 27.3 do despacho, encaminhou ao Tribunal 

o estudo de viabilidade, bem como a declaração de quem será incumbido de administrar o 

empreendimento (peça 67). 

II – Exame Técnico 

 II.1 – Responsabilidade pela Administração da Unidade 

8. A declaração enviada pelo Senhor Prefeito Municipal, com a informação de que o Município de 

Pinhalão será o responsável pela administração da Unidade de Beneficiamento de Pescado-UBP, foi 

emitida em 05/06/2012 e é a mesma já encaminhada pelo município na ocasião da oitiva promovida por 

este Tribunal (peça 48). No entanto, o conceito de responsabilidade pela administração do Senhor 

Prefeito é abrangente e pressupõe a possibilidade de transferir a gestão da unidade para ser explorada 

por uma empresa privada, pois após essa declaração, o Município realizou as Concorrências 03/2012 e 

01/2013, com o objetivo de selecionar empresa para administrar e operar a unidade de beneficiamento 

de peixe (peças 12 e 18).  

9. Questionado naquela ocasião, o Senhor Prefeito alegou que a declaração de que o município de 

Pinhalão seria responsável pela administração do empreendimento não o impedia de realizar a 

terceirização, pois entendia que não havia vedação para esse procedimento na Portaria Interministerial 

n. 127/2008 (peça 41, p. 3 e 4). 

10. Com vistas a atender o subitem 27.3 do despacho do Exmº Senhor Ministro-Relator, o Senhor 

Prefeito contratou o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social – Itedes de Londrina 

para a elaboração de um estudo da viabilidade técnica econômico financeira, que foi realizada em 30 de 

março de 2015. Esse Instituto, para analisar a viabilidade do empreendimento, se baseou na resposta à 

seguinte questão: Qual a real possibilidade de o município de Pinhalão/PR, localizado no Norte Pioneiro 

do Paraná, viabilizar a infraestrutura aquícola e pesqueira a partir da cooperação entre interesse 

político, emanado pelo setor público municipal, e a dinâmica da iniciativa privada? 

11. Percebe-se já na formulação da questão, a intenção de incluir a iniciativa privada no funcionamento 

da unidade de processamento de pescados construído com recursos públicos e essa intenção também está 

manifestada no subitem 3.4 do estudo, relativo a “Postura e Aspectos Gerenciais” (peça 67, p. 35): 

“Tendo em vista a complexidade do empreendimento, bem como a exigência de profunda 

experiência sobre o processo produtivo e o elevado grau de incerteza que envolve as transações, 

sobretudo, em decorrência do comportamento dos produtores, é possível concluir que as 

transações via mercado implicam em elevados custos que comprometem a competitividade do 

produto final. Nesse caso, sobram duas alternativas: internalizar a produção através de uma 

cooperativa formada pelos produtores com apoio da prefeitura ou adotar um sistema de 

governança híbrido (parceria entre indústria com gestão privada e piscicultores). 

Dessa forma, a governança híbrida seria a escolhida pelo empreendimento, pois mediante 

parcerias formais com os seus fornecedores lhe seria possível ampliar o controle sobre a 

quantidade e a qualidade da matéria-prima ofertada. Desta forma será adotada a parceria 

privada para fazer a gestão do complexo, sendo esta, definida através de processo licitatório 

para a melhor escolha da empresa que cumpra e atenda aos requisitos necessários para gerir o 

complexo. ” (Grifei). 
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12. Em outros tópicos do estudo, o Itedes também demonstra a intenção de transferir a administração do 

empreendimento para uma empresa privada, como no subitem 3.5.2 “Disponibilidade de Mão de Obra” 

e subitem 3.5.3 Cadeia de Distribuição (peça 67, p. 39):  

“A empresa que irá gerenciar o empreendimento estará disponibilizando transporte para os 

funcionários que irão desempenhar suas funções em todo o complexo industrial, de acordo com 

os horários e turnos de trabalho. ” e  

“Dado o risco da alavancagem operacional, que resulta do uso de ativo de recursos de custos 

fixos para aumentar os retornos aos proprietários da empresa...”  

13. Dessa forma, em decorrência da complexidade do empreendimento, bem como a exigência de 

profunda experiência sobre o processo produtivo, os estudos da viabilidade técnica demonstram que o 

município de Pinhalão/PR não possui capacidade técnica e gerencial para administrar a unidade de 

processamento de peixe, o que configura infringência ao disposto no art. 1º, § 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 

15, inciso V da Portaria Interministerial 127/2008 e cria um impasse no caso das obras serem 

concluídas, pois não há previsão legal para o município transferir a UBP, construída com recursos 

públicos, para ser explorada por uma entidade privada, com a finalidade de obter lucro. 

II.2. Estudo de Viabilidade do Empreendimento 

a) Disponibilidade de peixe na região 

14. O estudo de viabilidade elaborado pelo Itedes apresenta a análise das diversas variáveis que podem 

influenciar no resultado do empreendimento, mas vamos analisar primeiramente os aspectos que 

ensejaram a adoção da medida cautelar adotada pelo Tribunal, que é a adequação da dimensão do 

empreendimento com a capacidade de produção de pescados na região.  

15. A análise realizada pelo Itedes quanto à produção de pescados na região baseou-se nos estudos 

realizados pela Gerência Administrativa da Emater em Santo Antônio da Platina, que apresentou a 

realidade da piscicultura na região do norte pioneiro do Paraná (Amunorpi), composta por 23 

municípios. O Instituto ressaltou que a região do Norte Pioneiro conta com aproximadamente 2000 

tanques escavados, com média de 2000 m² cada, já em processo de produção, que necessitam de alguns 

ajustes tecnológicos para a produção em escala comercial, com 1500 produtores e estimativa de 

produção de 4000 toneladas/ano (peça 67, p. 36). 

16. O relatório da Emater, no entanto, informa que a adequação para a exploração comercial desses 

tanques requer investimentos na construção da entrada de água; monge (estrutura de esvaziamento do 

tanque); adequação da profundidade e outorga de água e licença ambiental. Dessa forma, a realidade da 

piscicultura da região, segundo esse relatório, é que são adequados à exploração comercial apenas 349 

produtores em tanques escavados, com produção de 3050 toneladas/ano e 270 tanques rede, com 

produção de 202 toneladas/ano, o que perfaz uma produção anual de 3252 toneladas de peixe/ano (peça 

78).  

17. Ressalte-se que o estudo da Emater não especifica qual o percentual da produção de peixes da região 

é composta por tilápias, que é a espécie que se pretende processar na unidade de Pinhalão. 

18. A base de dados utilizadas no estudo de viabilidade elaborado pelo Itedes não difere muito das 

informações constantes no Estudo de Viabilidade  Técnica e Econômica  da Produção de Peixes na 

Região do Norte Pioneiro, também elaborado pela Emater e encaminhado pelo Senhor Prefeito 

Municipal, na ocasião das oitivas, que informou a produção de aproximadamente 3160 toneladas de 

peixe, com base na safra de 2013 (SEAB-DERAL, 2104), das quais 77% são tilápias, ou seja, foram 

produzidas 2.433 toneladas de tilápias em 2013(peça 51).   

19. O plano de trabalho do Convênio 02/2012 (Siconv 770708) informa que a unidade de beneficiamento 

de pescados de Pinhalão/PR deverá realizar o abate inicial de 30 toneladas/dia de tilápia. Se 
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considerarmos que a unidade funcionará 5 dias por semana, a quantidade de abate inicial será de 7200 

toneladas no ano (30 toneladas x 20 dias x 12 meses), quantidade muito superior à produção da região, 

ainda mais se considerada a previsão de chegar até 120 toneladas/dia após 2 anos de funcionamento, ou 

seja, 28800 toneladas/ano (peça 7). 

20. Esses dados demonstram que a produção de tilápia na região é insuficiente para atender as 

necessidades da unidade de processamento e a situação se torna mais crítica ao considerarmos a 

informação da Emater de que a comercialização de peixe da região está bastante aquecida e a produção 

já tem demanda garantida para os consumidores do Paraná e São Paulo (peça 51, p.3).  

21. O Instituto também demonstrou preocupação na incapacidade de a região suprir as necessidades da 

UBP/Pinhalão (peça 67, p. 36).  

22. Além da demanda por peixes vivos para pesque-pague e eviscerados para os centros urbanos, a   

escassez no fornecimento de tilápias é agravada pela existência de outros frigoríficos de pequeno porte 

que atuam na região, como a Cooperativa de Pescadores e Aquicultores do Norte Pioneiro – 

Coopanorpi, localizada em Carlópolis, e, na região abrangida pela Associação dos Municípios do Norte 

do Paraná – AMUNOP (região contígua ao norte pioneiro), atuam a Smartfish, no município de 

Rolândia/PR e o Frigorífico de Peixes Aqualina  em Rancho Alegre/PR. 

23. Existe ainda no norte do Paraná, dois projetos para a instalação de unidades de processamento de 

pescados financiados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura: um no município de Alvorada do Sul (229 

km de Pinhalão), para processar a produção em tanques-rede no Reservatório de UHE Capivara (Siconv 

727886, no valor de R$ 1.236.000,00) e outro em Cornélio Procópio (124 km de Pinhalão), celebrado 

com a Associação de Piscicultores em Tanques-Rede do Paraná  CNPJ 06128329/0001-19 (Siafi 577881, 

no valor de R$ 638.825,00).  

24. A situação dessas e de outras unidades de processamento de peixe construídas no Paraná com 

recursos federais será detalhada mais à frente, mas cabe informar  que a unidade de Alvorada do Sul 

está com as obras paralisadas, mas a de Cornélio Procópio está praticamente pronta, aguardando 

apenas a definição de quem será responsável pela operação do empreendimento, pois o ex-presidente da  

Associação de Piscicultores em Tanques-Rede do Paraná, Senhor Jefferson Osipi,  está insistindo em 

conceder irregularmente a operação do frigorífico para a Big Peixe Ltda., CNPJ 11.991.009/0001-28, 

empresa de sua propriedade.  

25. Assim que for ultrapassada essa pendência, a UBP/Cornélio Procópio deve iniciar sua operação, o 

que vai demandar a disponibilização de tilápias, inclusive da região de Santo Antonio da Platina, pois 

esse município foi incluída na área de abrangência das duas unidades de processamento de peixe, 

conforme demonstrado no estudo de viabilidade da UBP/Cornélio Procópio (peça 82, p. 49). 

26. Dentre os indicadores econômicos apresentados no estudo do Itedes, constou o ponto de equilíbrio 

econômico do empreendimento (peça 67, p. 46), que consiste na quantidade de produto a ser processado 

suficiente para pagar todos os custos e despesas fixas e variáveis, isto é, nesse ponto o lucro é zero e o 

empreendimento deixa de gerar prejuízo. Levando em consideração a média desse indicador apresentado 

pelo Itedes, para o empreendimento não gerar prejuízos é necessário o processamento de 2289 toneladas 

de peixe vivo por ano, ou seja, 94% de toda a produção de tilápias da região do Norte Pioneiro do 

Paraná, que foi de 2433 toneladas em 2013 (peça 51). 

b) Adesão de outros municípios do Paraná 

27. Com vista a incentivar a piscicultura na região, o estudo apresentado pelo Itedes informa que a 

administração pública municipal buscará promover ações voltadas para o fortalecimento da pequena e 

média aquicultura, bem como o incentivo ao desenvolvimento sustentável da piscicultura na região (peça 

67, p. 36). Dessa forma o município de Pinhalão, em conjunto com o Ministério da Pesca e Aquicultura, 

realizou esforços para que outros municípios do Paraná participassem da execução do projeto e obteve a 
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confirmação de 81 municípios não só da região, mas de outras localidades, que demonstraram interesse 

em aderir como fornecedora de tilápias, (peça 67. p. 302 a 379). 

28. Com base nessas adesões, foi definida pelo Itedes a abrangência geográfica da unidade de 

beneficiamento de pescados e dimensionada a capacidade produtiva e a demanda por peixes 

processados, calculados com base no número de habitantes desses 81 municípios que aderiram ao 

projeto. Segundo os estudos, foi definido a expansão geográfica do empreendimento dividida em quatro 

fases, com ciclos de 2 anos (2015, 2017, 2019, 2021).  

29. Dessa forma, os 81 municípios foram divididos em quatro grupos, com base na distância desses 

municípios em relação à Pinhalão, da seguinte forma (peça 67, p. 66 e 67):  

- 1ª fase - 27 municípios com distância até 99,4 km: Pinhalão; Tomazina; Jaboti; Japira; Ibaiti; 

Siqueira Campos; Wenceslau Braz; Conselheiro Mairinck; Guapirama; Quatiguá; Figueira; 

São José da Boa Vista; Joaquim Távora; Salto do Itararé; Arapoti; Santana do Itararé; 

Carlopólis; Jundiaí do Sul; Ventania; Curiúva; Santo Antonio da Platina; Congonhinhas; 

Ribeirão do Pinhal; Sengés; Sapopema; Abatiá e Nova Fátima; 

- 2ª fase - 22 municípios com distância de 102 a 180 km: Jacarezinho; Santo Antonio do Paraíso; 

Barra do Jacaré; São Sebastião da Amoreira; Andirá; Tibagi; Cambará; Santa Cecília do 

Pavão; São Jerônimo da Serra; Piraí do Sul; Ribeirão Claro; Assai; Itambaracá; Nova Santa 

Bárbara; Santa Mariana; Imbaú; Nova América da Colina; Uraí; Castro; Carambeí; Rancho 

Alegre e Reserva; 

- 3ª fase - 13 municípios com distância de 225 a 299 km: Lunardelli; Palmeira; Cândido de 

Abreu; Marialva; Iguaraçu; Munhoz de Mello; Campo Largo; Bom Sucesso; Grandes Rios; 

Ariranha do Ivaí; Nossa Senhora das Graças; São João do Triunfo e Kaloré; 

- 4ª fase - 19 municípios com distância de 303 a 549 km: Cafeara; Lidianopólis; Jardim Alegre; 

São João do Ivaí; Arapuã; Paranacity; Fênix; Mandirituba; Barbosa Ferraz; Engenheiro 

Beltrão; Rio Negro; Jussara; Godoy Moreira; Corumbataí do Sul; Quinta do Sol; Araruna; 

Maria Helena; Altamira do Paraná e Jorge do Patrocínio 549 km.  

30. Segundo consta nos ofícios de adesão, foi acertado que os municípios que aderissem ao projeto de 

aquicultura de Pinhalão iriam receber apoio financeiro do MPA para adquirir escavadeiras e trator de 

esteira para a abertura de tanques ou recursos para alugar máquinas com vistas a escavar os tanques, 

bem como recursos para outras atividades de fomento à aquicultura (peça 67, p. 304 a 314, 320, 322, 

325, 326, 328, 330, 332, 333, 338, 339). 

31. Examinadas as informações lançadas no Siconv, verifica-se que 70 desses municípios apresentaram 

propostas de convênio para obter recursos do MPA, com o objetivo de fomentar a aquicultura, que 

alcançou o montante de R$ 58.554.888,88. No entanto, 2 municípios que aderiram ao projeto de 

Pinhalão apresentaram propostas para fornecer peixe para outro frigorífico de peixe localizado em 

Cornélio Procópio (Siafi 577881) e outros 5 municípios apresentaram propostas para também efetuar o 

processamento de pescados (peça 79).  

32. Ressalte-se que nenhuma dessas propostas foi aprovada, o que demonstra a falta de efetividade das 

ações para promover o fortalecimento da aquicultura nos municípios que aderiram ao funcionamento do 

frigorífico de peixes de Pinhalão. 

33. O Senhor Prefeito Municipal de Pinhalão, em visitas realizadas nesta Secretaria, bem como a 

Secretária Municipal Karine Gassner, em comunicado de 25 de abril de 2015, informou que os 

agricultores rurais dos 81 municípios abarcados pelo projeto de fomento em aquicultura se encontravam 

com os tanques escavados aguardando a conclusão das obras de Pinhalão (peça 74, p. 1). Devido essa 

informação, a Secex/PR realizou diligência junto aos 27 municípios mais próximos daquele município 
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que foram incluídos na primeira fase do projeto, com vistas a obter informações acerca dos 

compromissos assumidos pelas partes na efetivação da adesão ao projeto, em especial, quanto às obras 

já iniciadas para aumento na infraestrutura para a produção de peixe, como a construção de tanques 

escavados e tanques rede (peça 83). 

34. Os 27 municípios para quem a Secretaria realizou a mencionada diligência são os que deveriam ter a 

construção das infraestruturas em estágios mais avançados, pois estão próximos de Pinhalão e seriam os 

primeiros a serem demandados para o fornecimento de pescados, conforme descrito no estudo de 

viabilidade. Essas diligências seria também uma oportunidade desses municípios informarem o Tribunal 

da existência de agricultores descontentes, que investiram recursos na piscicultura e foram prejudicados 

pela paralisação das obras determinada por esta Corte. 

35. No entanto, somente os municípios de Arapoti, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Ibaiti, Jaboti, Japira, 

Santo Antonio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos e Ventania e Wenceslau Braz se 

manifestaram (peça 84 e 89). As informações prestadas pelos gestores estão resumidas na tabela a 

seguir. 

Município Manifestação 

Arapoti 

Consultou o acervo documental da Prefeitura, mas não foi encontrado 

Termo de Convênio referente à execução do Convênio 02/2012 (Siconv 

770708). 

Conselheiro Mairinck 

Não existe no município nenhum produtor de tilápias que se comprometeu 

a fornecer para a unidade de Pinhalão e ainda não efetuou nenhuma obra 

de infraestrutura para a produção de peixes  

Curiúva 

Manifestou seu interesse em participar do funcionamento da unidade de 

processamento de peixe de Pinhalão, mas não implementou ações para a 

produção de peixes em escala comercial e o programa de aquicultura do 

município encontra-se estagnado. Informou ainda que não consta que os 

produtores tenham firmado compromisso para o fornecimento de peixes 

para a unidade de Pinhalão. 

Ibaiti 

Não houve formalização de nenhum acordo com o Município de Pinhalão, 

que não foram executadas obras de aumento da infraestrutura para a 

piscicultura e não existe produtores de tilápia para fornecer para 

Pinhalão. 

Jaboti 

Foram executadas ações de capacitação dos agricultores e elaborado 

projeto para desenvolver a cadeia produtiva de pescados, com proposta 

encaminhada ao MPA para aquisição de máquinas para construção de 

tanques escavados, que ainda não foi aprovado e não informou a 

existência de agricultores que produzem tilápias para ser processado e 

não informou a existência de obras de aumento da infraestrutura para a 

produção de pescados.  

Japira 

Apresentou o projeto apresentado ao MPA para a construção de 100 

tanques escavados que ainda não foi aprovado, não executou atividades 

de capacitação de aquicultores. 

Santo Antonio da 

Platina 

O Município não aderiu ao projeto de implantação da unidade de 

processamento de peixe do Município de Pinhalão. 

São José da Boa Vista 

Não possui qualquer documento que assuma compromisso com o 

Município de Pinhalão e que realizou o cadastramento de proposta no 

Siconv para a aquisição de patrulha mecanizada, mas não houve 

prosseguimento na proposta. Informou ainda que não existe produtor de 

peixe no Município para fornecimento em escala comercial. 
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Siqueira Campos 

Encaminhou propostas ao Ministério para aquisição de patrulha 

mecanizada e aquisição de horas máquina para construção de tanques 

escavados, mas as propostas não foram aprovadas. Informou que existem 

produtores de peixe no Município, mas nenhum se comprometeu a 

fornecer tilápia para a Unidade de Pinhalão. 

Ventania 

Formulou propostas no Siconv para a aquisição escavadeira e trator de 

esteira e horas/máquina para a construção de tanques escavados, 

assistência técnica e treinamento de produtores, mas não foram 

aprovadas. Devido a não aprovação do convenio, não realizou obras de 

aumento na infraestrutura e não realizou curso na área da piscicultura. 

Informou que não houve formalização da adesão a qualquer projeto com 

o Município de Pinhalão e os produtores de tilápia do Município não se 

comprometeram a fornecer peixe para a unidade de beneficiamento de 

peixe de Pinhalão. 

Wenceslau Braz 

Não foi firmado nenhum compromisso entre o Município de Wenceslau 

Braz e o Município de Pinhalão; que existe diversos produtores com 

interesse em fornecer a produção para a unidade de Pinhalão e que o 

Município está auxiliando os produtores na construção de tanques para a 

criação de peixe, mas não apresentou a relação dos produtores e não 

informou quais as obras que foram executadas. 
fonte: peça 84 e 89 

36. As diligências promovidas por esta Secretaria não confirmaram a informação de que os agricultores 

rurais dos municípios que aderiram ao projeto se encontram com os tanques escavados aguardando a 

conclusão da obra da unidade de processamento de peixes em Pinhalão, pelo contrário, constatou-se que 

nenhuma ação foi realizada para aumentar a produção de peixes na região, inviabilizando o 

funcionamento da unidade de processamento que está sendo construída em Pinhalão (peça 74, p. 1). 

c) Análise do resultado esperado  

37. Dentre as análises elaboradas pelo Itedes no estudo de viabilidade do empreendimento, constou 

alguns indicadores para a avaliação econômica do investimento. Os indicadores econômicos/financeiros 

apresentados na tabela abaixo constam do mencionado estudo e não consideram os Sunk Costs - custos 

irrecuperáveis ou custos afundados, para um investimento de R$ 15.781.043,21(peça 67, p. 50): 

Indicador Pessimista Realista Otimista 

Valor Presente Líquido 6.877.004,19 148.604.160,34 293.991.948,73 

Valor Presente Líquido Anualizado 1.136.042,16 24.548.566,04 48.565.805,65 

Índice Benefício/Custo (IBC) 1,44 10,42 19,63 

Retorno Investimento Adicionado 3% 22% 28% 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 17% 74% 118% 

Pay-back simples 7 anos 2 anos e 2 meses 1 ano e 5 meses 

Pay-back descontado 10 anos 2 anos e 8 meses 1 ano e 8 meses 

PEE Quantidade Peixe Vivo (ton/ano) 2.689 2.100 2.077 

PEE Valor Monetário 28.007.208,94 21.879.560,15 21.632.303,14 

Grau de Alavancagem Operacional 1,48 1,09 1,05 

TMA 12,50% 12,50% 12,50% 

38. Como não foram apresentados os números em que o Itedes se baseou para chegar aos indicadores 

informados na tabela acima, deixamos de efetuar comentários acerca da situação econômica informada, 
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apesar de esses indicadores apresentarem uma situação com indícios de estar fora da realidade do 

mercado, com taxa interna de retorno de 74% e retorno do investimento em apenas 2 anos e 2 meses 

(considerando o cenário realista). 

39. No entanto, os resultados das análises econômicas realizadas pelo Instituto trazem algumas 

informações importantes para a análise ora realizada. Os números relativos ao Ponto de Equilíbrio 

Econômico (ponto em que os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis) 

informam a receita de equilíbrio e a quantidade de peixes vivos necessários para auferir essa receita e a 

divisão da receita de equilíbrio pela quantidade de peixes vivos nos informa o resultado que se pretende 

auferir com cada quilo de peixe vivo, conforme tabela abaixo: 

  

Indicador Pessimista Realista Otimista 

PEE Quant. Peixe Vivo (quilos) 2.689.000 2.100.000 2.077.000 

PEE Valor Monetário (R$) 28.007.208,94 21.879.560,15 21.632.303,14 

Resultado esperado por 1 kg peixe vivo (R$) 10,42 10,42 10,42 

40. O estudo informa que apenas 30% do peso do peixe vivo converte-se em filé de peixe, que é o produto 

de maior valor dentre os produtos a serem fabricados. Após a retirada dos filés, os restos são utilizados 

para fabricar a carne mecanicamente separada; pele de peixe; óleo, farinha de peixe e ração para peixe 

(peça 67, p.11, 31, 32 e 46). 

41. A Embrapa de Tocantins, no seu Informativo 01, de outubro de 2014, publicou o estudo do mercado 

de tilápia em 2014 e realizou um comparativo de preços de tilápia pagos aos diferentes agentes da 

cadeia produtiva em 5 mercados. Nesse estudo o preço de atacado do filé de tilápia congelado praticado 

no Estado do Paraná, em setembro de 2014, era de R$ 15,80/kg (peça 85, p. 2). 

42. Como cada quilo do peixe vivo produz 30% de seu peso em filé, temos então a produção de 300 

gramas de filé, que proporciona R$ 4,74 de receita, conforme a produtividade informada pelo Itedes e o 

preço do filé de tilápia apurado pela Embrapa. 

43. Conclui-se com esses dados que, para alcançar a receita de R$ 10,42 por quilo de peixe vivo, com os 

restantes 700 gramas das sobras do processamento desse quilo de peixe,  terá de obter uma receita de R$ 

5,68, considerando a seguinte equação:  

receita com 300 gramas de filé        R$   4,74  

receita com 700 gramas de restos do processamento     R$   5,68 

receita por  1 quilo de peixe vivo        R$ 10,42  

44. Dessa forma, com as carcaças, vísceras e pele de peixe que sobram da filetagem, utilizadas na 

fabricação de óleo, farinha e ração para peixe, o estudo do Itedes informa que o empreendimento obterá 

uma receita maior do que a venda do produto mais nobre que é o filé de peixe. Ressalte-se que na 

fabricação da ração, a farinha de peixe é apenas um dos insumos que corresponde a apenas 10% do 

peso, pois também são utilizados milho, soja, farinha de carne, farelo de trigo, premix vitamínico/mineral 

e conservantes, o que demonstra que os dados para se chegar a conclusão da viabilidade do 

empreendimento podem não corresponder à realidade do mercado (peça 67, p. 37).  

II.3. Outras Considerações 

a) Realização das Concorrências 03/2012 e 01/2013 
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45. Durante a execução das obras de construção da unidade, o município de Pinhalão promoveu a 

realização das Concorrências 03/2012 e 01/2013 (peças 12 e 18), com o objetivo de selecionar empresa 

para concessão da administração e operação do frigorífico de processamento de peixe, fábrica de ração 

e farinheira, por um período de 24 meses.  

46. Segundo o subitem 7.1.6 dos editais dessas concorrências, o valor mínimo que a empresa interessada 

deveria propor para pagar ao município pela disponibilização da unidade de processamento de peixe era 

de R$ 3.000,00 mensais, devido somente a partir do sexto mês do contrato (peças 12, p. 28 e 18, p. 21).  

47. Por meio dessas licitações, o município tentou realizar a concessão à iniciativa privada, da 

administração de unidade de processamento de peixes em construção, por uma condição altamente 

satisfatória, pois transferia a operação de um empreendimento de aproximadamente 15 milhões de reais, 

pelo valor mínimo irrisório de R$ 3.000,00 mensais, a ser pago após uma carência de 6 meses e mesmo 

nessas condições, as licitações foram canceladas por não ter aparecido nenhum interessado, o que 

reforça a desconfiança da viabilidade do empreendimento.  

b) Outros projetos do Ministério da Pesca e Aquicultura no Paraná 

48. Além de todas as informações trazidas no presente processo, que demonstram o elevado risco do 

empreendimento, o histórico dos outros projetos de mesma natureza executados no Paraná pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura, por meio de transferências voluntárias da União, demonstra alta 

probabilidade de que o projeto de Pinhalão não alcance os objetivos propostos é justificável, pois esse 

Ministério não conseguiu colocar em operação nenhuma unidade de processamento de pescados que 

construiu com recursos de convênio. A tabela abaixo relaciona os convênios firmados pelo MPA com 

entidades do Paraná que previam a construção e estruturação de unidades de processamento de 

pescados com vigência expirada, que não alcançaram os objetivos propostos (peças 80 e 81). 

 

Convênio  Executora Valor 
Fim 

vigência 
Objeto Observação 

Siconv  

727886 

PM Alvorada do 

Sul 
1.200.000,00 31/08/2012 

Construção de unidade 

beneficiamento pescado 

e frigorifico de peixe.  

A UBP não está operando, pois, o 

convênio previa apenas as obras civis e 

depende da aquisição de equipamentos de 

produção e emissão de licença ambiental 

(peça 80, p. 3)  

Siconv 

726886 
PM Antonina 100.000,00 26/08/2012 

Construção da casa 

marisqueira e aquisição 

equipamentos. 

O objetivo não foi alcançado, pois até esta 

data não há processamento nem 

comercialização de produtos da pesca 

artesanal e aquicultura (peça 80, p. 26) 

Siafi 

577881  

Assoc. 

Piscicultores em 

tanques rede de 

Bandeirantes/PR 

538.825,00 24/10/2012 

Construção unidade de 

beneficiamento de 

pescados em Cornélio 

Procópio 

A UBP não está operando e está sendo 

analisada a regularidade da pretensão da 

unidade ficar a cargo de empresa privada 

(peça 81, p. 4 e 30) 

Siconv 

701715 

PM Cornélio 

Procópio 
292.500,00 06/04/2011 

Aquisição de veículos 

para a unidade 

beneficiamento pescados 

Como o frigorífico a que se refere o 

Convênio Siafi 577881 não está operando, 

este Convênio também não atingiu seu 

objetivo (peça 81, p. 7 e 49) 

Siafi 

601821  
PM Guaíra 300.000,00 30/11/2010 

Construção de 

frigoríficos de peixes  

O Convênio teve como objeto apenas a 

implantação das obras civis do frigorífico 

e o empreendimento encontra-se 

desativado (peça 80, p. 33 e 34) 

Siafi 

511824  
PM Guaíra 101.510,00 31/12/2008 

Aquisição de 

equipamentos para o 

frigorifico de pescado. 

Como o frigorífico não está operando, este 

Convênio também não atingiu seu objetivo  

Siafi 

542946 
PM Icaraíma 120.000,00 30/06/2007 

Infraestrutura para 

pesca artesanal no 

Distrito Porto Camargo  

A Unidade funciona apenas para 

conservar pescados (peça 80, p. 40) 
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Siconv 

764775 
PM Icaraíma 150.000,00 30/06/2014 

Aquisição de caminhão 

frigorifico  

Como o frigorífico não está operando, este 

Convênio também não atingiu seu objetivo 

Siconv 

726204 

PM Porto 

Barreiro 
200.000,00 01/01/2014 

Infraestrutura para 

desenvolvimento da 

aquicultura  

A Superintendência do Ministério no 

Paraná informou que foi solicitado o 

cancelamento do convênio 

49. Analisados as informações e documentos constantes no Siconv, podemos constatar que as prováveis 

causas dos insucessos no alcance dos objetivos dos convênios do MPA para a construção de unidade de 

processamento de pescados no Paraná pode ser atribuída a fatores como a falta ou inadequação do 

estudo de viabilidade do empreendimento, deficiência no planejamento e na indefinição quanto à 

entidade que será responsável para operar o empreendimento, que são as mesmas situações constatadas 

na construção da UBP de Pinhalão (Convênio 02/2012 - Siconv 770708). 

II.4. Outros convênios vigentes do Ministério da Pesca e Aquicultura com objetos similares 

50. O Exmº Sr. Ministro-Relator Raimundo Carreiro no despacho de 10/03/2015, determinou ao 

Ministério da Pesca e Aquicultura o encaminhamento da relação de todos os convênios vigentes que 

tenham o mesmo objeto dos convênios analisados nos presentes autos. O referido Ministério atendeu 

essa determinação e encaminhou a relação dos convênios vigentes com objetos similares, que são os 

seguintes: Siconv 768890, do município de Iracema/RR; Siconv 778091, do município de Luís Eduardo 

Magalhães/BA; Siconv 782135, do município de Anhembi/SP;  Siconv 785063, do município de 

Anhembi/SP; Siconv 785063, do município de  Itauçu/GO; Siconv 786343, do município de 

Nortelândia/MT; Siconv 795751, da Secretaria Estado da Pesca Aquicultura - SEPAQ/MA;  Siconv 

795897, do município de Seberi/RS; Siconv 797354, do município de Bananeiras/PB; Siconv 797352, do 

município de Breu Branco/PA e Siconv 800019, do município de Dourados/MS (peça 63). 

51. Examinados os registros da execução desses convênios no Siconv, constata-se que existem alguns 

indícios de que as irregularidades apuradas na execução do convênio Siconv 770708 de Pinhalão/PR 

também pode ter ocorrido nos convênios que constam da relação encaminhada pelo MPA (peça 86).  

52. Os convênios têm como objeto a construção unidade de beneficiamento de peixe, que a exemplo do 

empreendimento de Pinhalão/PR, também não definem quem será responsável pela sua 

administração/operação e, exceto o Convênio 797352 (Município de Breu Branco/PA), os demais não 

demonstraram ter realizado um estudo de viabilidade do empreendimento. Outro fato que pode 

prejudicar a efetividade dos convênios é o atraso na sua execução, pois os prazos de vigência estão 

próximos de expirar, mas as execuções financeiras demonstram que o objeto não será alcançado no 

prazo acordado. 

 II.5. Complementação das informações 

53. Senhor Prefeito Municipal de Pinhalão protocolou no dia 06/07/2015 nesta Secretaria, o Ofício 

224/2015 com a complementação das informações já apresentadas pelo município no atendimento ao 

despacho do Ministro-Relator e incluiu informações adicionais aos questionamentos realizados na 

ocasião da oitiva já respondida pelo senhor Prefeito e apreciada pelo Tribunal (peça 35, 45 e 87). As 

novas informações apresentadas pelo Senhor Prefeito estão resumidas a seguir, acompanhadas da sua 

análise. 

a) Administração do Empreendimento 

 

54. Informações complementares: Esclareceu que a intenção inicial do município era gerir e 

administrar a UBP e apenas as outras fases da cadeia produtiva de pescado, que seriam atividades de 

apoio é que seriam concedidas à iniciativa privada, mas devido as exigências de subordinação ao 

município, não acudiram interessados nos certames. 
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54.1 Alegou que a inclusão da iniciativa privada foi apenas para o início da construção da cadeia 

produtiva do pescados e o Município não intencionava beneficiar tais empresas, pois não havia a 

intenção de se gerar lucros. Esclareceu que a responsabilidade pelo funcionamento da UBP/Pinhalão-

PR não seria transferida na terceirização, e sim seu gerenciamento por 24 (vinte e quatro) meses. 

54.2 Diante dos questionamentos o município está buscando outra solução que é a criação de uma 

entidade para explorar a atividade econômica e, para a sua viabilização, foi encaminhado um projeto de 

lei à Câmara Municipal de Pinhalão para a criação da Empresa Municipal de Beneficiamento e 

Processamento de Pescado e Produção de Farinha e Ração - EMBPPFR, que contará com estrutura 

administrativa própria organizada por meio dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo, 

integrados por meio de representantes indicados por entidades públicas e pelos segmentos interessados 

da sociedade civil. 

55. Análise: O argumento de que somente as atividades de apoio é que seriam concedidas à iniciativa 

privada por meio das Concorrências 03/2012 e 01/2013 não procede. O Plano de Atividades incluída no 

Anexo I dos Editais das mencionadas licitações definem, dentre outras, as seguintes atividades a serem 

prestadas pela contratada (peça 13, p. 36 a 38 e peça 18, p. 29 a 31): 

assessoria técnica/financeira aos piscicultores; 

produção e disponibilização de alevinos; 

administração e operação do frigorífico de peixe, farinheira, com atividade de processamento, 

tratamento de resíduos e comercialização da produção; 

operação e manutenção do empreendimento. 

 

55.1 O encaminhamento à Câmara Municipal de Pinhalão, de um projeto de lei para a criação da 

empresa municipal para operar o empreendimento, reforça a convicção da ilegalidade da transferência 

dessa atividade para a iniciativa privada, mas não soluciona a incapacidade do município de 

administrar o empreendimento. 

55.3  Mesmo aprovado o projeto de lei mencionado pelo Senhor Prefeito, o município não seria capaz de 

criar uma empresa para operar um empreendimento do porte da UBP/Pinhalão, que requer experiências 

em gestão de custos; produção de alevinos, produção e disponibilização de ração para os produtores; 

assistência técnica aos produtores; competência no relacionamento com produtores, fornecedores e 

clientes; contratação de recursos humanos; tratamento dos resíduos; transporte de peixes vivos e 

refrigerados; etc. Ressalte-se que o estudo de viabilidade elaborado pelo Itedes, já mencionado 

anteriormente, atestou  a incapacidade de o município administrar a UBP/Pinhalão. 

b) Estudo de Viabilidade Técnica 

56. Informações complementares: O Senhor Prefeito ressaltou a importância do Estudo de Viabilidade 

Técnico, Financeiro-econômico elaborado pelo Itedes, os benefícios e o desenvolvimento econômico que 

a UBP/Pinhalão trará para o município e para a região e que existe um grande número de produtores 

não regularizados que por essa razão deixaram de ser contabilizados no estudo técnico, mas que podem 

contribuir para o fornecimento de pescados. 

56.1 Informou que o município de Pinhalão articulou a criação do fomento em aquicultura em 82 

municípios que aderiram por meio de ofício. A partir dessa adesão, foi iniciada a capacitação e 

orientação dos técnicos municipais que deram início ao fomento, que atualmente se encontra parado pela 

incerteza da data de conclusão da obra, mas vários agricultores já realizaram investimentos para a 

produção do pescado e não dispõe de local para comercializar a produção. 

 

57. Análise: O conteúdo do estudo de viabilidade elaborado pelo Itedes já foi analisado nesta instrução. 

Foi demonstrado também que não foi constatada a existência de agricultores que já realizaram 
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investimentos para a produção do pescado e foram prejudicados com a paralisação das obras da UBP de 

Pinhalão (itens 27 a 36 acima). 

 

c) falhas na publicação de edital das Concorrência 02/2012 e 08/2012 

 

58. Informações complementares: O Senhor Prefeito alegou que a análise do TCU levou em 

consideração apenas a explicação quanto à publicação regional que se deu por meio do diário oficial do 

município de Pinhalão, mas não analisou a manifestação do município quanto à publicação em D.O.U e 

no D.O do Estado do Paraná e deve ser considerado ainda que o diário do munícipio de Pinhalão possui 

circulação em todos os municípios do norte pioneiro e ainda em municípios dos campos gerais. 

59. Análise: Como o edital das licitações tiveram publicações no D.O.U, Diário Oficial do Estado do 

Paraná e um outro jornal regional, entende-se que a necessidade de publicidade dos certames foi 

atendida, e as justificativas do responsável podem ser acatadas.  

d) Detalhamento do Projeto 

60. Informações complementares: informou que o serviço de detalhamento de projeto foi previsto como 

item de planilha no projeto executivo atendendo normas técnicas de engenharia, denominada As Built, 

que é apresentado na conclusão da obra, detalhando a automação, cabeamento estruturado, através de 

rede lógica que interligará os sistemas de informática e equipamentos, detalhamento e projetos 

estruturais das fixações e apoios dos equipamentos da indústria entre outros. Este item tem a principal 

função de propiciar a manutenção do empreendimento quando o mesmo entrar em operação. Assim, o 

item "detalhamento de projeto" difere em gênero e função do projeto executivo. 

61. Análise: O Responsável alega que o serviço questionado se trata da elaboração do As Built, que 

consiste no conjunto de informações de todas as medidas existentes nas edificações, registradas em um 

desenho técnico para representar situação real de dados e trajetos de instalações elétricas, hidráulicas, 

estrutural, etc., para representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações realizadas 

durante a execução. 

61.1. Como podemos constatar pela própria definição de As Built, para a sua elaboração é condição 

fundamental que a obra ou parcela dessa obra tenha sido construída para registrar os dados de sua 

execução, mas se verificarmos as medições da obra incluídas no Siconv, podemos constatar que já na sua 

3ª medição, 80% dos serviços de detalhamento de projeto já tinha sido executado, o que comprova que as 

alegações do responsável não procedem.  

 e) Sobrepreço 

62. Informações complementares: O município solicita que seja reanalisado os itens questionados com 

sobrepreco, pois está equivocada e deve ser considerado as situações abaixo informadas: 

 CA. 20mpa pl fundação c/ forma/ferro. prep. c/bton e lançamento (diferença de preço R$ 

976.25): o preço do serviço refere-se ao total do serviço = R$ 1.250,00, e o preço 

apresentado R$ 320,24 refere-se somente ao valor do concreto e não inclui forma, ferro, 

preparo e lançamento como está em planilha licitada. Aplica-se também este esclarecimento 

aos itens questionado com sobrepreço com as seguintes diferenças de R$ 2.213,57; R$ 

27.743,39; R$ 27.718,79; R$ 31.235,90 e R$ 3.812,26; 

Estaca manual 25cm CA.15.0 MPA tipo "C" + 20 kg CA 501m³ (diferença de preço R$ 

2.254,13): A descrição dos serviços do item refere-se à estaca com aço e o preço levantado 

na análise de R$ 37, 55 refere-se à estaca SEM aço. Aplica-se também este esclarecimento 

aos itens questionado com sobrepreço com as seguintes diferenças de R$ 803,68 e R$ 650,60; 

Porta de correr em alumínio, linha 25, com vidro 6,0mm, com acessórios cor natural: Na 

planilha Sinapi o item refere-se a porta de correr com vidro sem especificar sua espessura, 
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tendo sido utilizado a tabela Sinapi como referência com isto a diferença de valores está na 

espessura do vidro, não existindo sobre preço no item uma vez que seja acrescido o valor do 

vidro utilizado na licitação; 

Lastro em concreto impermeabilizado, e = 10cm, polido, com adição de fibra de aço (diferença 

de preço R$ 47.416,93): Na análise da tabela Sinapi código 74048/5 refere-se a lastro de 

concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante. A 

de se ater que a espessura do concreto licitada é de 10cm isto é o dobro constado na análise, 

e ainda deve ser considerado a adição de fibra de aço e o polimento do piso que estão 

incluídos no valor praticado na tabela licitada. Aplica-se também este prejuízo de insumos 

e/ou produto final. Deste modo, entendeu-se que as 6 (seis) horas exigidas para que a 

empresa interessada em prestar o serviço de manutenção das máquinas e equipamentos se 

fizesse presente in loco e apresentasse diagnóstico. 

63. Análise: Além do valor calculado por esta Secex/PR, o MPA e o Município de Pinhalão também 

identificaram sobrepreço no Contrato 107/2012 celebrado com a Empresa Elmo que alcançou o valor de 

R$ 404.459,43, o que motivou a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato para retirar esse valor do 

referido Contrato. Foram detectados em 6 itens de serviço, sobrepreço que alcançou 775%, o que 

poderia ensejar até mesmo a anulação do Contrato 107/2012 (peça 90). 

f) Pagamentos realizados por equipamentos que não foram entregues 

64. Informações complementares: O Senhor Prefeito informou que o município não dispunha de local 

adequado para armazenar os equipamentos, que foram confeccionados seguindo o cronograma previsto 

e ao término da obra já deveria estar concluída para iniciar as instalações. O município acatou a 

orientação dos órgãos de controle e a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda. entregou os 

equipamentos já pagos na UBP/Pinhalão-PR. 

65. Análise: O cronograma definia que os equipamentos deveriam ser adquiridos considerando o 

desenvolvimento da execução física das obras civis da UBP/Pinhalão, mas sem qualquer justificativa, o 

Senhor Prefeito realizou as licitações, contratou a Empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda. e 

realizou os pagamentos pelos equipamentos, que não foram entregues, muito antes da execução das 

obras (peça 88). Embora o Senhor Prefeito informe que os equipamentos foram entregues, não foi 

encaminhado qualquer documento que comprove o recebimento da totalidade dos equipamentos 

adquiridos. 

  

f) Celebração do Convênio 62/2012 (Siconv 779164) 

 

66. Informações complementares: O Responsável alegou que o convênio 62/12 deriva de uma emenda 

parlamentar e teve como objetivo adquirir equipamentos para possibilitar a realização de 3 turnos de 

trabalho na mesma linha de beneficiamento e processamento já existente no primeiro convênio. Esses 

equipamentos também tem a finalidade de congelar pescado inteiro e filé instantaneamente.  

67. Análise: A informação prestada confirmou que o equipamento não estava previsto no projeto, mas os 

registros do Siconv demonstram que os equipamentos não foram adquiridos, pois os recursos não foram 

liberados, não causando prejuízos ao erário. 

III – Conclusão 

68. A UBP/Pinhalão, segundo o plano de trabalho, tem previsão para processar inicialmente 30 

toneladas diárias de tilápia, podendo chegar a 120 toneladas/dia dentro de 2 anos, mas sua construção 

foi iniciada sem a realização de qualquer estudo de viabilidade do empreendimento, em desacordo com o 

disposto no artigo 6º, Inciso IX da Lei n 8666/93 e no artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 

127/2008. 



142 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

69. O Senhor Prefeito Municipal, com vistas a atender o disposto no subitem 27.3 do despacho do Exmº 

Sr. Ministro-Relator, encaminhou um estudo de viabilidade elaborado pelo Instituto de Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico e Social – Itedes em 30 de março de 2015. Apesar deste documento concluir 

pela viabilidade do empreendimento, foi constatado que a produção de pescados na região é insuficiente 

para manter em funcionamento a UBP, pois a região produziu 2.433 toneladas de tilápias (base 2013), 

com destinação garantida para pesque-pagues, mercados do Paraná e São Paulo, além de outros 

frigoríficos existentes na região. 

70. Os estudos do Itedes informa que o empreendimento deixa de gerar prejuízos apenas quando o 

processamento atingir 2.289 toneladas/ano, número muito próximo do total de tilápias produzido na 

região, que, como informado, já tem destinação garantida. 

71. O fornecimento de peixes poderia ser suprido por outros municípios da mesma região ou de outras 

regiões, mas as ações promovidas pelo MPA nesse sentido não surtiram efeito por não terem sido 

liberados recursos para aumentar a infraestrutura para a aquicultura no Estado.  

72. O estudo de viabilidade apresenta indicadores econômicos extremamente vantajosos, difícil de ser 

confirmado na prática, como uma taxa interna de retorno de 74% e retorno do investimento em apenas 2 

anos e 2 meses (considerando o cenário realista). 

73. Indícios de que esses indicadores estão superestimados foram as tentativas frustradas do município 

de transferir a operação da unidade para a iniciativa privada, que, apesar da exigência de um 

pagamento irrisório de R$ 3.000,00 mensais, após um período de carência de seis meses, não interessou 

à nenhuma empresa do ramo.  

74. Outra irregularidade apurada no presente processo foi que o Convênio 02/2012 (Siconv 770708) 

limitou-se apenas à realização das obras de construção da UBP/Pinhalão e não definiu quem seria o 

responsável pela administração e operação do empreendimento, em infringência ao disposto no art. 1º, § 

2º; art. 6º, Inciso VII e art. 15, inciso V da Portaria Interministerial 127/2008. 

75. Devido essas situações informadas no processo (não realização de estudo de viabilidade do 

empreendimento e indefinição do responsável pela administração da UBP), o histórico desse tipo de 

projeto executado no Paraná demonstra que o MPA não conseguiu que nenhuma unidade de 

processamento de pescados construído total ou parcialmente com recursos de convênio iniciassem suas 

atividades, não alcançando a efetividade na aplicação dos recursos públicos. 

76. Diante do exposto, entende-se que as novas informações prestadas em atendimento ao despacho de 

10/03/2015, do Exmº Sr. Ministro-Relator Raimundo Carreiro, não foram capazes de afastar as 

irregularidades apontadas na execução do Convênio 02/2012 (Siconv 770708), relacionada na instrução 

inicial, quais sejam (peça 32):  

a) celebração do Convênio 2/2012 (Siconv 770708) entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o 

município de Pinhalão/PR, que teve como objeto a construção e instalação de unidade de 

beneficiamento de peixe, construção de fábrica de farinha e de fabricação de ração no referido 

município, sem definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento, em 

descumprimento do disposto no Artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008, que 

determina que o plano de trabalho deveria conter a descrição completa do objeto a ser 

executado; 

b) não realização de adequado estudo de viabilidade do empreendimento previamente à 

celebração do Convênio, colocando em risco o investimento realizado e o alcance do objetivo de 

implantar uma cadeia de produção de peixes na região, visto que nas justificativas apresentadas, 

há previsão de processar 120 toneladas/dia, volume muito superior à produção da aquicultura do 

Estado do Paraná processadas em frigoríficos, segundo boletim do próprio Ministério da Pesca e 

Aquicultura (peça 22); 
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c) inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 107/2012 

da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o projeto executivo, 

elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., pela própria 

definição, consiste no conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra e não necessita ser detalhado, infringindo o disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993; 

d) sobrepreço de R$ 187.599,64 no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro 

Montagens Ltda., em comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência 

ao disposto no art. 125 da Lei 12.465/2011; 

e) inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da garantia de 

1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do valor total da 

licitação no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, realizados para a 

aquisição de equipamentos, o que restringiu a competitividade dos certames, tendo em vista 

tratar-se de aquisição de bens para pagamento após a entrega e as licitações terem sido divididas 

em lotes (um equipamento por lote) e o licitante não ser obrigado a cotar todos os lotes, em 

infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, § 1º da Lei 8.666/1993; 

f) inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a empresa 

vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a manutenção dos 

equipamentos e impedimento de representantes comerciais participar do certame, restringindo a 

competição apenas aos fabricantes localizados próximos ao município de Pinhalão, em 

infringência ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993; 

g) realização dos pagamentos abaixo relacionados para a empresa Fex do Brasil Montagens 

Industriais Ltda.- EPP, relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de 

beneficiamento de pescados, que não foram entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 

63 da Lei 4.320/1964: 
 

NF Emissão Valor (R$) Valor Pago (R$) Data pagamento 

93 31/07/2013 1.940.192,00 1.940.192,00 27/09/2013 

108 09/01/2014 1.026.859,00 
526.859,00 24/01/2014 

500.000,00 13/01/2014 

123 13/03/2014 563.550,00 563.550,00 19/03/2014 

Total 3.530.601,00 

 
77. As informações trazidas ao processo comprovam a inviabilidade da UBP/Pinhalão/PR e sua 

continuidade só traria mais prejuízos aos cofres públicos. Mesmo que as obras pudessem ser concluídas, 

como o convênio não previu quem seria responsável por administrar o empreendimento e o município de 

Pinhalão demonstrou não possuir capacidade para essa atividade, não há possibilidade de o convênio 

cumprir seu objetivo. 

78. Diante dessa situação, entende-se que o Tribunal deve tornar definitivo os efeitos da medida cautelar 

imposta para esse convênio e determinar a adoção de providências para ressarcir os prejuízos apurados 

nos autos, penalizando os responsáveis pelas irregularidades cometidas na sua execução. Como os 

investimentos já realizados não podem ser aproveitados para o objeto do Convênio, o prejuízo 

correspondeu à totalidade dos recursos transferidos, realizados pelas seguintes ordens bancárias: 

   2012OB801369  R$      168.000,00 

2013OB802021  R$  1.964.952,54  

2013OB802162  R$   2.000.000,00 

2014OB800339  R$      313.329,78 

2014OB800340  R$      880.033,00   

2014OB800341  R$      825.770,27 

2014OB801471  R$   1.144.753,55 
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79. Embora o processo relacione ocorrências que configuram débitos, como a inclusão de serviços 

indevidos e sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda. e a 

realização de pagamentos à empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- EPP, sem que os 

equipamentos tenham sido entregues, considerando que o prejuízo apurado corresponde a totalidade dos 

recursos transferidos, entende-se que essas ocorrências não devem motivar a realização de citação, mas 

a irregularidade deve ser motivo de realização de audiência do responsável. 

80. Com relação aos nove Convênios celebrados pelo MPA com entidades do Estado do Paraná que não 

alcançaram os objetivos propostos, mencionados no parágrafo 48 desta instrução, entende-se que a 

Secex/PR deve apurar a ocorrência de irregularidades na execução desses convênios e adotar as 

providências cabíveis para a identificação dos responsáveis e apuração de eventuais prejuízos ao erário. 

 81. Quanto aos outros convênios com objetos similares informados pelo MPA em atendimento ao 

subitem 27.4 do Despacho do Ministro Relator, mencionadas nos parágrafos 50 a 52 desta instrução, 

entende-se ser conveniente encaminhar as informações colhidas e encaminhar à Secex Ambiental e para 

as respectivas Secretarias Estaduais do TCU para conhecimento a adoção das providências cabíveis.  

IV – Proposta de Encaminhamento 

82. Diante do exposto, propõe-se que o processo seja submetido à consideração do Exmº Senhor 

Ministro-Relator, com a seguinte proposta de decisão: 

a) tornar definitivas as medidas cautelares determinadas pelo Tribunal ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura e ao Município de Pinhalão, nos subitens 27.1 e 27.2 do despacho de 10/03/2015 

do Senhor Ministro-Relator, determinando a suspensão dos repasses ao município de 

Pinhalão/PR, no âmbito do Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

 

b) conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 252 do Regimento 

Interno do Tribunal e realizar as seguintes citações do Senhor Claudinei Beneti, CPF 

766.797.489-68, Prefeito Municipal de Pinhalão/PR, solidariamente com o Senhor Marcelo 

Bezerra Crivella, CPF 463.923.197-00, Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura à época e 

com o município de Pinhalão/PR, para que apresentem alegações de defesa para as 

irregularidades apontadas, relativo à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), ou 

recolham as importâncias discriminadas abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, com os 

acréscimos legais devidos a partir das datas mencionadas, até a data do efetivo 

recolhimento, abatendo-se na ocasião do recolhimento, o saldo do convênio não utilizado, 

que também deverá ser recolhido: 

Valor R$  Data 

       168.000,00         06/07/2012 

    1.964.952,54         23/08/2013 

   2.000.000,0 06/09/2013 

    313.329,78 14/03/2014 

    880.033,00 14/03/2014 

    825.770,27 14/03/2014 

 1.144.753,55 31/07/2014 

 

irregularidade 1: não realização de adequado estudo de viabilidade do empreendimento 

previamente à celebração do Convênio, o que resultou na sua celebração, apesar da 

inviabilidade, pois na região não há produção de peixes suficientes para iniciar a operação 

da unidade de processamento que é de 30 toneladas diárias iniciais, com previsão para 

chegar a 120 toneladas diárias em dois anos, segundo definido no seu plano de trabalho, o 

que causou prejuízos decorrentes dos gastos já realizados nesse projeto, infringindo o 
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disposto no artigo 6º, Inciso IX da Lei n 8666/93, no artigo 21, Inciso II da Portaria 

Interministerial 127/2008 e nas regras instituídas pela Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca no Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial de 

Pescado; 

irregularidade 2: celebração do Convênio sem a definição de quem seria incumbido de 

administrar o empreendimento e inclusão no processo, de declaração inverídica de que seria 

o município de Pinhalão o responsável pela administração do empreendimento, pois em duas 

ocasiões o município tentou realizar a concessão dessa atividade e o próprio estudo de 

viabilidade realizado posteriormente informou a incapacidade de o município para 

administrar o empreendimento, em descumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º; art. 6º, Inciso 

VII e art. 15, inciso V e art. 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008. 

c) realizar audiência do Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal de 

Pinhalão/PR, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de justificativa para as 

seguintes ocorrências, apuradas na execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), nos 

termos do artigo 250, Inciso IV do Regimento Interno do Tribunal: 

c1) inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 

107/2012 da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o 

projeto executivo, elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil 

Ltda., pela própria definição, consiste no conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra e não necessita ser detalhado, infringindo o 

disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993; 

c2) sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., 

em comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência ao 

disposto no art. 125 da Lei 12.465/2011;  

c3) realização de pagamentos para a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- 

EPP, relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de beneficiamento de 

pescados que não foram entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 

4.320/1964 

c4) inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da garantia 

de 1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do 

valor total da licitação no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, 

realizados para a aquisição de equipamentos, o que restringiu a competitividade dos 

certames, tendo em vista tratar-se de aquisição de bens para pagamento após a entrega e 

as licitações terem sido divididas em lotes (um equipamento por lote) e o licitante não 

ser obrigado a cotar todos os lotes, em infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, § 1º 

da Lei 8.666/1993; 

c5)  inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a 

empresa vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a 

manutenção dos equipamentos e impedimento de representantes comerciais participar do 

certame, restringindo a competição apenas aos fabricantes localizados próximos ao 

município de Pinhalão, em infringência ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 

8.666/1993; 

d) determinar ao município de Pinhalão/PR que, no prazo de 30 dias, promova o recolhimento 

do saldo remanescente do Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

e) determinar à Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Paraná que inclua no próximo 

plano de auditoria a fiscalização de todos os convênios firmados entre o Ministério de Pesca 
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e Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, mas não alcançaram os objetivos 

propostos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao erário e identificar as 

responsabilidades; 

f) encaminhar à Secex Ambiental e às respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal, as 

informações colhidas por esta Secex/PR, relativas aos outros convênios vigentes do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do Estado do 

Paraná, com objetivo similar, para fins de aprofundar a apuração das ocorrências e adotar 

as medidas cabíveis para cada caso. 

2. Ao analisar a proposta da Secex-PR, o Tribunal prolatou o Acórdão nº 1.861/2015 – Plenário, com o 

seguinte teor: 

9.1. preliminarmente, com fulcro no art. 116, § 1º c/c o art. 250, inciso V, ambos do RI/TCU, determinar 

que seja realizada a oitiva do Ministério da Pesca e Aquicultura, para que os signatários concedentes e 

os subscritores dos ajustes se pronunciem, no prazo de 15 dias, sobre as irregularidades identificadas 

nos presentes autos, relacionadas à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), firmado entre o 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA e o Município de Pinhalão/PR, complementado pelo Convênio 

62/2012 (Siconv 779164), para os quais foi prevista a realização de investimentos que alcançarão o 

valor aproximado de R$ 13 milhões; 

3. Posteriormente, em decorrência do citado Acórdão nº tal, a Secex-PR produziu a seguinte instrução, 

que recebeu o de acordo de seus dirigentes (peças 112/114): 

I – Introdução 

 Trata-se de representação formulada por essa unidade técnica, nos termos do art. 237, inciso VI do 

Regimento Interno do TCU, em razão da identificação de indícios de irregularidades relacionados à 

execução do Convênio 02/2012 (Siconv 770708), firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - 

MPA e o Município de Pinhalão/PR, cujo objeto é a construção naquele Município, de unidade de 

beneficiamento e abatedouro de peixe, construção de fábrica de farinha e ração. 

2. O processo foi submetido à consideração do Exmº Sr. Ministro-Relator Raimundo Carreiro, que 

autorizou a realização das oitivas propostas por essa Unidade Técnica (peça 34). Após a análise das 

oitivas, o processo foi novamente submetido ao Ministro-Relator que, em despacho de 10/03/2015, 

determinou cautelarmente a suspensão dos repasses ao município de Pinhalão/PR, no âmbito do 

Convênio 2/2012 (Siconv 770708) e do Convênio 62/2012 (Siconv 779164), até que o Tribunal se 

pronuncie sobre o mérito deste processo e determinou que aquele Município providenciasse o 

encaminhamento do estudo de viabilidade e do projeto executivo do empreendimento, bem como 

informasse quem será incumbido de administrar o empreendimento para que esta Secretaria procedesse 

à instrução de mérito do processo (peça 56).  

3. Atendida a diligência determinada pelo Tribunal, esta Secex/PR efetuou a instrução (peça 91) e 

encaminhou os autos ao Tribunal, que foi apreciado em Sessão Plenária de 29/7/2015, Acórdão 

1861/2015, peça 100, ocasião em que foi determinada preliminarmente a realização da oitiva do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, para que os signatários concedentes e os subscritores dos ajustes se 

pronunciem sobre as irregularidades identificadas nos presentes autos, relacionadas à execução do 

Convênio 2/2012 (Siconv 770708).  

II – Oitiva 

 

4. Realizada a notificação, o Senhor Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, por meio do Aviso MPA 

121/2015, de 25 de agosto de 2015, encaminhou o Relatório 003/2015 - Colog/Dilog/Seif/MPA, de 19 de 

agosto de 2015, da Coordenação-Geral de Logística da Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca 
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e Aquicultura, Departamento de Infraestrutura e Logística, que prestou esclarecimentos acerca das 

irregularidades identificadas pelo TCU na execução do convênio Siconv 770708 (peças 108 e 111). 

5. Quanto à inexistência de prévio estudo de viabilidade do empreendimento, a Colog/MPA informou que 

esta situação foi objeto de solicitação à proponente, por meio da Nota Técnica 051/2012, 

Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 05/06/2012, que requereu à convenente a apresentação de estudo de 

viabilidade técnica e econômica que comprovasse as condições de sustentabilidade técnica e econômica 

do empreendimento. 

6. Informou que o estudo de viabilidade socioeconômica dos projetos propostos ao MPA é realizado em 

momento anterior à apreciação técnica do projeto executivo de engenharia e avalia as condições atuais 

da respectiva cadeia produtiva, e das condições em que a infraestrutura planejada contribui para seu 

aprimoramento. 

 

7. Informou também que o Município de Pinhalão/PR encaminhou o estudo "Viabilidade Técnica e 

Econômica: Poder de Abate de Processamento de Peixes Hoje e Futuro Breve", elaborado pelo Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater/PR, que responde pela execução da 

assistência técnica aos agentes integrantes da cadeia produtiva paranaense do agronegócio. 

8. Mencionou que em 16/06/2012 o MPA se manifestou favorável à viabilidade de execução do 

empreendimento e recomendou que seja elaborado um plano de ação regional focado em todos os 

aspectos da cadeia produtiva da aquicultura, afim de nortear e melhor acompanhar o desenvolvimento 

das ações a serem implementadas. 

9. Salientou que a jurisprudência do TCU é no sentido da necessidade de elaboração de estudos de 

viabilidade técnica e econômica para obras de engenharia (Acórdãos 2.674/2009, 2.510/2009, 

1837/2009 e 2.425/2009, todos do Plenário), mas que o MPA observa o ditame estabelecido pela Lei 

11653/2008 que definiu ser obrigatório a apresentação de estudo de viabilidade socioeconômica apenas 

se o custo total estimado do projeto de infraestrutura proposto para execução com recursos do 

orçamento fiscal, for igual ou superior a cinquenta milhões de reais.  

10. No que concerne à definição do responsável pela administração do complexo de beneficiamento de 

pescados, o MPA cita a declaração firmada pelo Prefeito Municipal de que o Município de Pinhalão, 

através de sua Secretaria de Agricultura, será a responsável pela administração da UBP e que ao final 

da execução das obras civis e instalações do empreendimento em pauta, será elaborado parecer técnico 

requerido pelo art. 76 da Portaria Interministerial n 507/2011, de 24/11/2011, por uma comissão de 

servidores do MPA designada com esse propósito. O MPA alega que nessa oportunidade o Município 

definirá com o Ministério o modelo da exploração do empreendimento por meio de concessão de serviços 

públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal (Leis 8987/95 e 9074/95). 

III - -Análise Técnica 

 

11. Não é verdadeira a informação de que o documento intitulado "Viabilidade Técnica e Econômica: 

Poder de Abate de Processamento de Peixes Hoje e Futuro Breve" encaminhado pelo Município de 

Pinhalão/PR foi elaborado pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

Emater/PR. Apesar de o documento informar que o estudo foi feito pelo Senhor Maurício Castro Alves, 

Gerente do Escritório Regional da Emater do Município de Santo Antônio da Platina/PR, esse estudo foi 

assinado pelo Prefeito de Pinhalão/PR, Senhor Claudinei Benetti e não pelo mencionado técnico da 

Emater (Peça 110, p. 1 e 8). 

12. A única informação prestada pelo Gerente Regional da Emater, Senhor Maurício Castro Alves, foi de 

que a região de abrangência da sua gerência possuía 305 hectares de lâmina d’água para aquicultura 

adequados para a exploração comercial, com produção de 3050 toneladas/ano (12,7 toneladas/dia, 
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considerando 240 dias úteis), o que já foi levado em consideração nas análises realizadas por esta 

Secretaria (Peça 78).  

13. O Senhor Prefeito Municipal, partindo da informação fornecida pela Emater/PR, realizou estimativa 

otimista de incremento na produção de tilápias, que alcançaria no terceiro ano, o processamento de 120 

toneladas/dia, correspondente a 28.800 toneladas/ano (considerando 240 dias úteis). Além do número 

inicial fornecido pela Emater, o documento elaborado pelo Senhor Prefeito Municipal não tomou como 

parâmetro nenhuma base de dados ou estudo realizado por alguma entidade pública ou privada que 

pudesse dar alguma credibilidade para as informações incluídas no referido estudo. 

14. O Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura elaborado pelo próprio Ministério da Pesca e 

Aquicultura informou que a produção da aquicultura no Estado do Paraná, no exercício de 2011, 

alcançou o total de 73.831 toneladas (Peça 22, p.22). Se considerarmos que 77% dessa produção 

corresponde à espécie tilápia, temos a produção de 56.850 toneladas de peixes dessa espécie. 

15. A projeção da produção formulada pelo Senhor Prefeito Municipal de Pinhalão/PR demonstra-se 

superestimada a ponto de concluir que em três anos a UBP/Pinhalão vai processar um volume de tilápias 

superior à metade da produção de todo o Estado do Paraná. 

16. A jurisprudência do TCU, como informado pelo MPA, é no sentido da necessidade de realização dos 

devidos estudos de viabilidade econômica e financeira para dos empreendimentos, nos termos do art. 6º, 

inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, o que não foi atendido pelo documento produzidos pelo Senhor Prefeito 

Municipal.  

17. A Lei 11653/2008 dispõe sobre o Plano Plurianual do período 2008/2011 e exige a apresentação de 

estudo de viabilidade socioeconômica para projetos de grande vulto como mencionado pelo MPA.  No 

entanto, essa norma é anterior à data de celebração do Siconv 770708, ocorrida em 25/06/2012. O Plano 

Plurianual do período 2012/2015 foi instituído pela Lei 12593/2012 e não define esse tipo de regra para 

os projetos a serem executados no período.  

18. O dispositivo legal citado pelo Ministério obriga a elaboração de estudos de viabilidade para 

projetos considerados de grande porte, mas não dispensa desses estudos os projetos de menor valor, pois 

nenhuma obra pode ser realizada sem que esteja demonstrada sua viabilidade, nos termos do inciso IX, 

do art. 6º da 8.666, principalmente quando sua execução tiver como objetivo a construção de um 

empreendimento com finalidade de exploração de atividade econômica como a UBP/Pinhalão. 

19 A necessidade do estudo de viabilidade não é um posicionamento só do TCU, pois o MPA, em 2007, 

quando ainda era vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca), elaborou o Manual de Procedimentos para Implantação de 

Estabelecimento Industrial de Pescado que define como essencial a elaboração do estudo de viabilidade 

econômica do empreendimento, de modo que sejam atingidos os benefícios da qualidade, produtividade e 

competitividade do projeto. Esse Manual reservou também um capítulo específico para orientar na 

elaboração desses estudos de viabilidade (peça 52, p. 46, 71 a 96). 

20. Quanto à definição do responsável pela administração do complexo de beneficiamento de pescados, o 

MPA se contradiz, pois ao mesmo tempo em que alega a existência da declaração do Prefeito Municipal 

de que Pinhalão será a responsável pela administração da UBP, informa também que após concluída a 

obra, será elaborado parecer técnico previsto no art. 76 da Portaria Interministerial 507/2011, no qual 

se definirá o modelo da exploração do empreendimento por meio de concessão de serviços públicos 

previsto no art. 175 da Constituição Federal (Leis 8987/95 e 9074/95). 

21. O artigo 76 da Portaria Interministerial 507/2011, mencionado pelo MPA prevê que a concedente 

terá o prazo de noventa dias para analisar a prestação de contas do convênio, com fundamento nos 

pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. Não tem sentido, na ocasião da 
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apreciação da prestação de contas de o convênio, os partícipes definirem a destinação que será dada ao 

empreendimento, se essa informação não constou no plano de trabalho aprovado.  

22. A realização da concessão do empreendimento para ser explorada pela iniciativa privada sequer 

pode ser cogitada, pois não está prevista no plano de trabalho do convênio essa possibilidade e a 

atividade a ser executada não se trata de serviço público previsto na Lei 8987/1995. 

IV – Conclusão 

 

23. Diante da análise acima, podemos inferir que as informações adicionais apresentadas pelo Ministério da 

Pesca e Aquicultura não foram suficientes para alterar as conclusões sobre a situação da execução do 

Convênio 02/2012 (Siconv 770708) relatadas na ocasião da análise do estudo da viabilidade técnica 

econômico financeira elaborado pelo Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social – 

Itedes (peça 91). 

24. O mencionado Convênio foi assinado pelo então Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Senhor 

Marcelo Bezerra Crivella (peça 29), que tinha conhecimento das flagrantes irregularidades na sua 

celebração, pois o Convênio não previa o responsável pela administração do empreendimento, sabia que 

o Município de Pinhalão não tinha condições de arcar com essa reponsabilidade e que a região não 

produzia  tilápias em quantidade suficiente para viabilizar o empreendimento, como pode-se inferir no 

boletim estatístico do MPA publicado na sua própria gestão e tampouco foi efetuado investimentos para 

criar infraestrutura para aumentar a produção, pois 70 municípios que aderiram à UBP/Pinhalão 

apresentaram propostas de convênio para fomentar a aquicultura, mas nenhuma foi aprovada (peça 91, 

p. 6).  

25. Dessa forma, entende-se que o Tribunal deve adotar a proposta de decisão desta Secex/PR já 

formulada na ocasião da análise do estudo da viabilidade técnica econômico financeira elaborado pelo 

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social – Itedes (peça 91). 

V – Proposta de Encaminhamento 
 

26. Diante do exposto, propõe-se que o processo seja submetido à consideração do Exmº Senhor 

Ministro-Relator, com a seguinte proposta de decisão:  

a) tornar definitivas as medidas cautelares determinadas pelo Tribunal ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura e ao Município de Pinhalão, nos subitens 27.1 e 27.2 do despacho de 10/03/2015 

do Senhor Ministro-Relator, determinando a suspensão dos repasses ao município de 

Pinhalão/PR, no âmbito do Convênio 2/2012 (Siconv 770708);  

b) conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 252 do Regimento 

Interno do Tribunal e realizar as seguintes citações do Senhor Claudinei Beneti, CPF 

766.797.489-68, Prefeito Municipal de Pinhalão/PR, solidariamente com o Senhor Marcelo 

Bezerra Crivella, CPF 463.923.197-00, Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura à época e 

com o município de Pinhalão/PR, para que apresentem alegações de defesa para as 

irregularidades apontadas, relativo à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), ou 

recolham as importâncias discriminadas abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, com os 

acréscimos legais devidos a partir das datas mencionadas, até a data do efetivo 

recolhimento, abatendo-se na ocasião do recolhimento, o saldo do convênio não utilizado, 

que também deverá ser recolhido:  

Valor R$        Data  
   168.000,00   06/07/2012  

1.964.952,54   23/08/2013  

  2.000.000,0   06/09/2013  
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   313.329,78   14/03/2014  

   880.033,00   14/03/2014  

   825.770,27   14/03/2014  

 1.144.753,55   31/07/2014  

 

irregularidade 1: não realização de adequado estudo de viabilidade do empreendimento 

previamente à celebração do Convênio, o que resultou na sua celebração, apesar da 

inviabilidade, pois na região não há produção de peixes suficientes para iniciar a operação 

da unidade de processamento que é de 30 toneladas diárias iniciais, com previsão para 

chegar a 120 toneladas diárias em dois anos, segundo definido no seu plano de trabalho, o 

que causou prejuízos decorrentes dos gastos já realizados nesse projeto, infringindo o 

disposto no artigo 6º, Inciso IX da Lei n 8666/93, no artigo 21, Inciso II da Portaria 

Interministerial 127/2008 e nas regras instituídas pela Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca no Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial de 

Pescado;  

irregularidade 2: celebração do Convênio sem a definição de quem seria incumbido de 

administrar o empreendimento e inclusão no processo, de declaração inverídica de que 

seria o município de Pinhalão o responsável pela administração do empreendimento, pois 

em duas ocasiões o município tentou realizar a concessão dessa atividade e o próprio 

estudo de viabilidade realizado posteriormente informou a incapacidade de o município 

para administrar o empreendimento, em descumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º; art. 

6º, Inciso VII e art. 15, inciso V e art. 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008.  

c) realizar audiência do Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal de 

Pinhalão/PR, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de justificativa para as 

seguintes ocorrências, apuradas na execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), nos 

termos do artigo 250, Inciso IV do Regimento Interno do Tribunal:  

c1) inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 

107/2012 da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o 

projeto executivo, elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil 

Ltda., pela própria definição, consiste no conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra e não necessita ser detalhado, infringindo o 

disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993;  

c2) sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., 

em comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência ao 

disposto no art. 125 da Lei 12.465/2011;  

c3) realização de pagamentos para a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- 

EPP, relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de beneficiamento de 

pescados que não foram entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 

4.320/1964  

c4) inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da garantia 

de 1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do 

valor total da licitação no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, 

realizados para a aquisição de equipamentos, o que restringiu a competitividade dos 

certames, tendo em vista tratar-se de aquisição de bens para pagamento após a entrega e 

as licitações terem sido divididas em lotes (um equipamento por lote) e o licitante não 

ser obrigado a cotar todos os lotes, em infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, § 1º 

da Lei 8.666/1993;  
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c5) inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a 

empresa vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a 

manutenção dos equipamentos e impedimento de representantes comerciais participar do 

certame, restringindo a competição apenas aos fabricantes localizados próximos ao 

município de Pinhalão, em infringência ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 

8.666/1993;  

d) determinar ao município de Pinhalão/PR que, no prazo de 30 dias, promova o recolhimento 

do saldo remanescente do Convênio 2/2012 (Siconv 770708);  

e) determinar à Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Paraná que inclua no próximo 

plano de auditoria a fiscalização de todos os convênios firmados entre o Ministério de Pesca 

e Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, mas não alcançaram os objetivos 

propostos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao erário e identificar as 

responsabilidades;  

f) encaminhar à Secex Ambiental e às respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal, as 

informações colhidas por esta Secex/PR, relativas aos outros convênios vigentes do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do Estado do 

Paraná, com objetivo similar, para fins de aprofundar a apuração das ocorrências e adotar 

as medidas cabíveis para cada caso. 

4. É o relatório. 
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VOTO 

 

 Cuida este processo de representação formulada pela Secex-PR, com fundamento no art. 237, inciso VI, 

do Regimento Interno do TCU, em face de indícios de irregularidades relacionados à execução do 

Convênio 02/2012 (Siconv 770708), firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA e o 

Município de Pinhalão/PR, cujo objeto é a construção naquele Município, de unidade de beneficiamento e 

abatedouro de peixe, construção de fábrica de farinha e ração. 

2. O Convênio previa a aplicação do montante de R$ 10.622,825,46 de recursos federais e R$ 216.792,36 

a título de contrapartida municipal, totalizando um investimento de R$ 10.839.617,82 (peça 6, p. 3). Até o 

momento, o MPA realizou as transferências dos seguintes valores:   

 

4. O mencionado Convênio foi complementado pelo Convênio 62/2012 (Siconv 779164), também 

celebrado com o MPA e para a execução desse empreendimento, foi prevista a realização de 

investimentos que alcançará o valor aproximado de 13 milhões de reais (peça 47). 

4. Segundo apurou a Secex-PR, a execução do Convênio não foi precedida de estudo de viabilidade do 

empreendimento e também não foi previsto o responsável pela administração do complexo de 

beneficiamento de pescados, pois o instrumento limitou-se à execução das obras e aquisição de 

equipamentos. 

5 Em 10.03.2015, após realizar a oitiva do Ministério de Estado da Pesca e Aquicultura e do Município de 

Pinhalão/PR, proferi decisão monocrática com o seguinte teor (peça 56):  

27.1. determinar cautelarmente ao Ministério da Pesca e Aquicultura, com fulcro no art. 

276 do RI/TCU, que suspenda os repasses ao município de Pinhalão/PR, no âmbito do 

Convênio 2/2012 (Siconv 770708) e do Convênio 62/2012 (Siconv 779164), até que o 

Tribunal se pronuncie sobre o mérito deste processo;  

27.2. determinar cautelarmente ao município de Pinhalão/PR, com espeque no art. 276 

do RI/TCU, que suspenda os procedimentos relativos à execução do Convênio 2/2012 

(Siconv 770708) e do Convênio 62/2012 (Siconv 779164), firmados com o Ministério 

da Pesca e Aquicultura para a construção da unidade de beneficiamento e abatedouro de 

Empenho Data Valor (R$) OB Data Valor (R$) 

800193 22/06/2012 2.132.952,54 
801369 06/07/2012    168.000,00  

802021 23/08/2013 1.964.952,54  

800278 01/08/2013 2.313.329,78 
802162 06/09/2013 2.000.000,00  

800339 14/03/2014 313.329,78  

800293 12/08/2013   880.033,00 800340 14/03/2014 880.033,00  

800294 12/08/2013   825.770,27 800341 14/03/2014 825.770,27  

800281 22/05/2014 1.144.753,55 801471 31/07/2014 1.144.753,55 

Total 7.296.839,14  
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peixe, construção de fábrica de farinha e ração, até que este Tribunal se pronuncie sobre 

o mérito deste processo;  

27.3. determinar ao município de Pinhalão/PR que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

encaminhe ao Tribunal o estudo de viabilidade e o projeto executivo do 

empreendimento, e informe a definição de quem será incumbido de administrar o 

empreendimento, em observância ao disposto no Artigo 21, Inciso II da Portaria 

Interministerial 127/2008, que determina que o plano de trabalho deve conter a 

descrição completa do objeto a ser executado;  

27.4. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que encaminhe ao Tribunal, no 

prazo de 15 (quinze) dias, relação de todos os convênios vigentes que tenham o mesmo 

objeto dos convênios analisados nos presentes autos, ou similares (construção da 

unidade de beneficiamento e abatedouro de peixe, construção de fábrica de farinha e 

ração);  

27.5. encaminhar cópia da presente Decisão, acompanhada da instrução à peça 53, para 

o Ministério da Pesca e Aquicultura e para o município de Pinhalão/PR. 

28. Restituam-se os autos para a Secex-PR a fim de proceder à instrução de mérito do 

processo.  

 A mencionada decisão cautelar foi referendada pelo Plenário na Sessão de 11.03.2015 (peça 57). 

6. Recebida e analisada a documentação solicitada, a Secex-PR elaborou nova instrução na qual 

apresentou as seguintes conclusões (peça 91): 

 - O convênio limitou-se apenas à realização das obras de construção da UBP/Pinhalão, sem definir 

quem seria o responsável pela administração e operação do empreendimento 

 A Secex-PR apurou que o Convênio 02/2012 (Siconv 770708) limitou-se apenas à realização das obras 

de construção da UBP/Pinhalão e não definiu quem seria o responsável pela administração e operação do 

empreendimento, em infringência ao disposto no art. 1º, § 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 15, inciso V da 

Portaria Interministerial 127/2008 

 - O município de Pinhalão/PR não possui capacidade técnica nem gerencial para administrar a 

Unidade de Beneficiamento de Pescado – UBP: 

 A Secex-PR concluiu que, em decorrência da complexidade do empreendimento, bem como a exigência 

de profunda experiência sobre o processo produtivo, os estudos da viabilidade técnica demonstram que o 

município de Pinhalão/PR não possui capacidade técnica e gerencial para administrar a unidade de 

processamento de peixe, o que configura infringência ao disposto no art. 1º, § 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 

15, inciso V da Portaria Interministerial 127/2008 e cria um impasse no caso das obras serem concluídas, 

pois não há previsão legal para o município transferir a UBP, construída com recursos públicos, para ser 

explorada por uma entidade privada, com a finalidade de obter lucro. 

 Por meio de informações complementares prestadas a este Tribunal, o Prefeito do Município de Pinhalão 

comunicou que o município está buscando outra solução que é a criação de uma entidade para explorar a 

atividade econômica e, para a sua viabilização, foi encaminhado um projeto de lei à Câmara Municipal de 

Pinhalão para a criação da Empresa Municipal de Beneficiamento e Processamento de Pescado e 

Produção de Farinha e Ração - EMBPPFR, que contará com estrutura administrativa própria organizada 

por meio dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo, integrados por meio de representantes 

indicados por entidades públicas e pelos segmentos interessados da sociedade civil (peça 87). 

 A Secex-PR observou que o encaminhamento à Câmara Municipal de Pinhalão, de um projeto de lei para 

a criação da empresa municipal para operar o empreendimento, reforça a convicção da ilegalidade da 
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transferência dessa atividade para a iniciativa privada, mas não soluciona a incapacidade do município de 

administrar o empreendimento. 

  Explica a unidade técnica que, mesmo aprovado o projeto de lei mencionado pelo Senhor Prefeito, o 

município não seria capaz de criar uma empresa para operar um empreendimento do porte da 

UBP/Pinhalão, que requer experiências em gestão de custos; produção de alevinos, produção e 

disponibilização de ração para os produtores; assistência técnica aos produtores; competência no 

relacionamento com produtores, fornecedores e clientes; contratação de recursos humanos; tratamento 

dos resíduos; transporte de peixes vivos e refrigerados; etc. Ressalte-se que o estudo de viabilidade 

elaborado pelo Itedes, já mencionado anteriormente, atestou  a incapacidade de o município administrar a 

UBP/Pinhalão. 

 - O convênio foi celebrado sem prévio estudo de viabilidade do empreendimento 

 O estudo de viabilidade do empreendimento foi elaborado pelo Instituto de Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico e Social – Itedes - somente em 30 de março de 2015, a fim de atender 

diligência determinada por este relator, ou seja, três anos após o início do convênio e após o Ministério já 

ter repassado ao Município de Pinhalão mais de 7 milhões de reais. 

 - O estudo de viabilidade do empreendimento é inconsistente e a produção de tilápia na região é 

insuficiente para manter em funcionamento uma UBP 

 A Secex-PR constatou do referido estudo que, embora tenha concluído pela viabilidade do 

empreendimento, a produção de pescados na região é insuficiente para manter em funcionamento a UBP, 

pois a região produziu 2.433 toneladas de tilápias (base 2013), com destinação garantida para pesque-

pagues, mercados do Paraná e São Paulo, além de outros frigoríficos existentes na região, ao passo que, 

segundo o estudo de viabilidade elaborado pelo Itedes, o empreendimento deixa de gerar prejuízos apenas 

quando o processamento atingir 2.289 toneladas/ano, número muito próximo do total de tilápias 

produzidas na região, que, como informado, já tem destinação garantida para outras finalidades. 

 A Secex-PR destaca que, segundo o plano de trabalho do Convênio 02/2012 (Siconv 770708), a 

UBP/Pinhalão/PR deverá realizar o abate inicial de 30 toneladas/dia de tilápia. Se considerarmos que a 

unidade funcionará 5 dias por semana, a quantidade de abate inicial será de 7200 toneladas no ano (30 

toneladas x 20 dias x 12 meses), quantidade muito superior à produção da região, ainda mais se 

considerada a previsão de chegar até 120 toneladas/dia após 2 anos de funcionamento, ou seja, 28800 

toneladas/ano (peça 7). 

 A Secex-PR ressalta que esses dados demonstram que a produção de tilápia na região é insuficiente para 

atender as necessidades da unidade de processamento e a situação se torna mais crítica ao considerarmos 

a informação da Emater de que a comercialização de peixe da região está bastante aquecida e a produção 

já tem demanda garantida para os consumidores do Paraná e São Paulo (peça 51, p.3).  

 Conforme destacado pela unidade técnica, além da demanda por peixes vivos para pesque-pague e 

eviscerados para os centros urbanos, a escassez no fornecimento de tilápias é agravada pela existência de 

outros frigoríficos de pequeno porte que atuam na região, 

 Além disso, entende a Secex-PR que o estudo de viabilidade apresenta indicadores econômicos 

extremamente vantajosos, difíceis de serem confirmados na prática, como uma taxa interna de retorno de 

74% e retorno do investimento em apenas 2 anos e 2 meses (considerando o cenário realista). 

 Afirma ainda que os indícios de que esses indicadores estão superestimados foram as tentativas 

frustradas do município de transferir a operação da unidade para a iniciativa privada, que, apesar da 

exigência de um pagamento irrisório de R$ 3.000,00 mensais, após um período de carência de seis meses, 

a operação não interessou à nenhuma empresa do ramo.  

 - Baixa adesão de outros municípios do Paraná à produção de tilápia 
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 O estudo apresentado pelo Itedes informa que, com vista a incentivar a piscicultura na região,  a 

administração pública municipal buscará promover ações voltadas para o fortalecimento da pequena e 

média aquicultura, bem como o incentivo ao desenvolvimento sustentável da piscicultura na região (peça 

67, p. 36). Dessa forma o município de Pinhalão, em conjunto com o Ministério da Pesca e Aquicultura, 

realizou esforços para que outros municípios do Paraná participassem da execução do projeto e, segundo 

afirmou o Prefeito de Pinhalão, teria obtido a confirmação de 81 municípios não só da região, mas de 

outras localidades, que teriam demonstrado interesse em aderir como fornecedora de tilápias, (peça 67. p. 

302 a 379). 

 O Prefeito Municipal de Pinhalão, em visitas realizadas à Secex-PR, bem como a Secretária Municipal 

Karine Gassner, em comunicado de 25 de abril de 2015, informaram que os agricultores rurais dos 81 

municípios abarcados pelo projeto de fomento em aquicultura se encontravam com os tanques escavados 

aguardando a conclusão das obras de Pinhalão (peça 74, p. 1). 

 No entanto, as diligências promovidas pela Secex-PR junto aos 27 municípios mais próximos de 

Pinhalão não confirmaram a informação de que os agricultores rurais dos municípios que aderiram ao 

projeto se encontram com os tanques escavados aguardando a conclusão da obra da unidade de 

processamento de peixes em Pinhalão. Pelo contrário, constatou-se que nenhuma ação foi realizada para 

aumentar a produção de peixes na região, inviabilizando o funcionamento da unidade de processamento 

que está sendo construída em Pinhalão (peça 74, p. 1). 

 - Histórico de insucesso de outros projetos de mesma natureza executados no Paraná pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura, por meio de transferências voluntárias 

 A Secex-PR constatou que, além de todas as informações trazidas no presente processo, que demonstram 

o elevado risco do empreendimento, o histórico dos outros projetos de mesma natureza executados no 

Paraná pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, por meio de transferências voluntárias da União, 

demonstra alta probabilidade de que o projeto de Pinhalão não alcance os objetivos propostos é 

justificável, pois esse Ministério não conseguiu colocar em operação nenhuma unidade de processamento 

de pescados que construiu com recursos de convênio. 

 Analisados as informações e documentos constantes no Siconv, a Secex-PR concluiu que as prováveis 

causas dos insucessos no alcance dos objetivos dos convênios do MPA para a construção de unidade de 

processamento de pescados no Paraná pode ser atribuída a fatores como a falta ou inadequação do estudo 

de viabilidade do empreendimento, deficiência no planejamento e na indefinição quanto à entidade que 

será responsável para operar o empreendimento, que são as mesmas situações constatadas na construção 

da UBP de Pinhalão (Convênio 02/2012 - Siconv 770708). 

 - Indícios de que idênticas irregularidades tenham ocorrido nos demais convênios celebrados pelo 

MPA com outros municípios de outros Estados da Federação, mas com objeto similar ao convênio 

celebrado com o Município de Pinhalão/PR 

 Em face de diligência por mim determinada, em despacho de 10.03.2015, foi solicitado ao Ministério da 

Pesca e Aquicultura o encaminhamento da relação de todos os convênios vigentes que tenham o mesmo 

objeto dos convênios analisados nos presentes autos. O referido Ministério atendeu essa determinação e 

encaminhou a relação dos convênios vigentes com objetos similares, que são os seguintes (peça 63):  

Convenente Objeto do convênio Código Siconv 

Município de Iracema/RR 
Construção e Implantação da Unidade de 

Beneficiamento Pós-Despesca de Tambaqui. 
Siconv 768890 

Município de Luís Eduardo 

Magalhães/BA 

Construção e Instalação de Unidade de Beneficiamento e 

Abatedouro de Peixe, Construção de Fábrica de Farinha 

e de Fábrica de Ração e aquisição de equipamentos. 

Siconv 778091 
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Município de Anhembi/SP 
Conclusão de obras da unidade de beneficiamento do 

pescado. 
Siconv 782135 

Município de  Itauçu/GO 
Instalação de Unidade de Produção de Farinha de Peixe 

e Fábrica de Ração. 
Siconv 785063 

Município de Nortelândia/MT 
Implantação de módulos sustentáveis da cadeia da 

aquicultura. 
Siconv 786343 

Secretaria Estado da Pesca 

Aquicultura - SEPAQ/MA 

Fábrica de ração com capacidade produtiva de até 4 

ton/h de extrusados. 
Siconv 795751 

Município de Seberi/RS 
Implantação de Unidade Regional Pública de 

Processamento e Comercialização de Peixes. 
Siconv 795897 

Município de Bananeiras/PB 
Construção de Complexo de Abate Peixes, incluindo 

Fábrica de Ração e de Farinha de Peixe. 
Siconv 797354 

Município de Breu Branco/PA 
Construção e instalação de uma Unidade de 

Beneficiamento de Pescado. 
Siconv 797352 

Município de Dourados/MS 
Implantação de unidade de beneficiamento do pescado – 

2ª etapa. 
Siconv 800019 

 Após examinar os registros da execução desses convênios no Siconv, a Secex-PR constatou que existem 

alguns indícios de que as irregularidades apuradas na execução do convênio Siconv 770708 de 

Pinhalão/PR também pode ter ocorrido nos convênios que constam da relação encaminhada pelo MPA 

(peça 86). 

 Com base em todos esses elementos dos autos, a Secex-PR concluiu que essas informações comprovam a 

inviabilidade da UBP/Pinhalão/PR e sua continuidade só traria mais prejuízos aos cofres públicos. 

Mesmo que as obras pudessem ser concluídas, como o convênio não previu quem seria responsável por 

administrar o empreendimento e o município de Pinhalão demonstrou não possuir capacidade para essa 

atividade, não há possibilidade de o convênio cumprir seu objetivo. 

 Por essas razões e considerando ainda as demais irregularidades constatadas pela Secex-PR e 

reproduzidas o relatório que antecede este voto, em relação à condução das licitações e dos contratos 

firmados pelo Município de Pinhalão com as empresas privadas, a unidade técnica formulou a seguinte 

proposta de encaminhamento: 

g) tornar definitivas as medidas cautelares determinadas pelo Tribunal ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura e ao Município de Pinhalão, nos subitens 27.1 e 27.2 do despacho de 10/03/2015 

do Senhor Ministro-Relator, determinando a suspensão dos repasses ao município de 

Pinhalão/PR, no âmbito do Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

h) conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 252 do Regimento 

Interno do Tribunal e realizar as seguintes citações do Senhor Claudinei Beneti, CPF 

766.797.489-68, Prefeito Municipal de Pinhalão/PR, solidariamente com o Senhor Marcelo 

Bezerra Crivella, CPF 463.923.197-00, Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura à época e 

com o município de Pinhalão/PR, para que apresentem alegações de defesa para as 

irregularidades apontadas, relativo à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), ou 

recolham as importâncias discriminadas abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, com os 

acréscimos legais devidos a partir das datas mencionadas, até a data do efetivo recolhimento, 

abatendo-se na ocasião do recolhimento, o saldo do convênio não utilizado, que também 

deverá ser recolhido: 

Valor R$  Data 

       168.000,00         06/07/2012 

    1.964.952,54         23/08/2013 
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   2.000.000,0 06/09/2013 

    313.329,78 14/03/2014 

    880.033,00 14/03/2014 

    825.770,27 14/03/2014 

 1.144.753,55 31/07/2014 

irregularidade 1: não realização de adequado estudo de viabilidade do empreendimento 

previamente à celebração do Convênio, o que resultou na sua celebração, apesar da 

inviabilidade, pois na região não há produção de peixes suficientes para iniciar a operação da 

unidade de processamento que é de 30 toneladas diárias iniciais, com previsão para chegar a 

120 toneladas diárias em dois anos, segundo definido no seu plano de trabalho, o que causou 

prejuízos decorrentes dos gastos já realizados nesse projeto, infringindo o disposto no artigo 

6º, Inciso IX da Lei n 8666/93, no artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008 e 

nas regras instituídas pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca no Manual de 

Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado; 

irregularidade 2: celebração do Convênio sem a definição de quem seria incumbido de 

administrar o empreendimento e inclusão no processo, de declaração inverídica de que seria o 

município de Pinhalão o responsável pela administração do empreendimento, pois em duas 

ocasiões o município tentou realizar a concessão dessa atividade e o próprio estudo de 

viabilidade realizado posteriormente informou a incapacidade de o município para administrar 

o empreendimento, em descumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 

15, inciso V e art. 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008. 

i) realizar audiência do Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal de 

Pinhalão/PR, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de justificativa para as seguintes 

ocorrências, apuradas na execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), nos termos do 

artigo 250, Inciso IV do Regimento Interno do Tribunal: 

c1) inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 

107/2012 da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o 

projeto executivo, elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil 

Ltda., pela própria definição, consiste no conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra e não necessita ser detalhado, infringindo o 

disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993; 

c2) sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., 

em comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência ao 

disposto no art. 125 da Lei 12.465/2011;  

c3) realização de pagamentos para a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- EPP, 

relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de beneficiamento de pescados 

que não foram entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 

c4) inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da garantia 

de 1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do valor 

total da licitação no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, 

realizados para a aquisição de equipamentos, o que restringiu a competitividade dos 

certames, tendo em vista tratar-se de aquisição de bens para pagamento após a entrega e 

as licitações terem sido divididas em lotes (um equipamento por lote) e o licitante não ser 

obrigado a cotar todos os lotes, em infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, § 1º da 

Lei 8.666/1993; 
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c5)  inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a 

empresa vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a manutenção 

dos equipamentos e impedimento de representantes comerciais participar do certame, 

restringindo a competição apenas aos fabricantes localizados próximos ao município de 

Pinhalão, em infringência ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993; 

j) determinar ao município de Pinhalão/PR que, no prazo de 30 dias, promova o recolhimento do 

saldo remanescente do Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

k) determinar à Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Paraná que inclua no próximo 

plano de auditoria a fiscalização de todos os convênios firmados entre o Ministério de Pesca e 

Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, mas não alcançaram os objetivos 

propostos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao erário e identificar as responsabilidades; 

l) encaminhar à Secex Ambiental e às respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal, as 

informações colhidas por esta Secex/PR, relativas aos outros convênios vigentes do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do Estado do Paraná, 

com objetivo similar, para fins de aprofundar a apuração das ocorrências e adotar as medidas 

cabíveis para cada caso. 

Levada a matéria à deliberação do Plenário, o Tribunal prolatou o Acórdão nº 1.861/2015 – 

Plenário, com o seguinte teor: 

9.1. preliminarmente, com fulcro no art. 116, § 1º c/c o art. 250, inciso V, ambos do 

RI/TCU, determinar que seja realizada a oitiva do Ministério da Pesca e Aquicultura, 

para que os signatários concedentes e os subscritores dos ajustes se pronunciem, no 

prazo de 15 dias, sobre as irregularidades identificadas nos presentes autos, relacionadas 

à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), firmado entre o Ministério da Pesca e 

Aquicultura - MPA e o Município de Pinhalão/PR, complementado pelo Convênio 

62/2012 (Siconv 779164), para os quais foi prevista a realização de investimentos que 

alcançarão o valor aproximado de R$ 13 milhões; 

 Em atendimento à decisão acima mencionada, o Ministério da Pesca e Aquicultura, em síntese, 

apresentou os seguintes esclarecimentos: 

 - que o Município de Pinhalão/PR encaminhou o estudo "Viabilidade Técnica e Econômica: Poder de 

Abate de Processamento de Peixes Hoje e Futuro Breve", elaborado pelo Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater/PR, que responde pela execução da assistência técnica aos 

agentes integrantes da cadeia produtiva paranaense do agronegócio, posteriormente aprovado pelo MPA; 

 - que, embora saiba que a jurisprudência do TCU é no sentido da necessidade de elaboração de estudos 

de viabilidade técnica e econômica para obras de engenharia, o MPA observa o ditame estabelecido pela 

Lei 11653/2008 (PPA 2008-2011), que definiu ser obrigatório a apresentação de estudo de viabilidade 

socioeconômica apenas se o custo total estimado do projeto de infraestrutura proposto para execução com 

recursos do orçamento fiscal, for igual ou superior a cinquenta milhões de reais; 

 - que, no tocante à definição do responsável pela administração do complexo de beneficiamento de 

pescados, o MPA tomou por base declaração firmada pelo Prefeito Municipal de que o Município de 

Pinhalão, através de sua Secretaria de Agricultura, será a responsável pela administração da UBP e que ao 

final da execução das obras civis e instalações do empreendimento em pauta, será elaborado parecer 

técnico requerido pelo art. 76 da Portaria Interministerial n 507/2011, de 24/11/2011, por uma comissão 

de servidores do MPA designada com esse propósito. O MPA alega que nessa oportunidade o Município 

definirá com o Ministério o modelo da exploração do empreendimento por meio de concessão de serviços 

públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal (Leis 8987/95 e 9074/95). 

 Sobre a manifestação do Ministério da Pesca e Aquicultura a Secex-PR assim se posicionou: 
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 - Não é verdadeira a informação de que o documento intitulado "Viabilidade Técnica e Econômica: 

Poder de Abate de Processamento de Peixes Hoje e Futuro Breve" encaminhado pelo Município de 

Pinhalão/PR foi elaborado pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

Emater/PR. Apesar de o documento informar que o estudo foi feito pelo Senhor Maurício Castro Alves, 

Gerente do Escritório Regional da Emater do Município de Santo Antônio da Platina/PR, esse estudo foi 

assinado pelo Prefeito de Pinhalão/PR, Senhor Claudinei Benetti e não pelo mencionado técnico da 

Emater (Peça 110, p. 1 e 8). 

 - A única informação prestada pelo Gerente Regional da Emater, Senhor Maurício Castro Alves, foi de 

que a região de abrangência da sua gerência possuía 305 hectares de lâmina d’água para aquicultura 

adequados para a exploração comercial, com produção de 3050 toneladas/ano (12,7 toneladas/dia, 

considerando 240 dias úteis), o que já foi levado em consideração nas análises realizadas por esta 

Secretaria (Peça 78).  

 - O Senhor Prefeito Municipal, partindo da informação fornecida pela Emater/PR, realizou estimativa 

otimista de incremento na produção de tilápias, que alcançaria no terceiro ano, o processamento de 120 

toneladas/dia, correspondente a 28.800 toneladas/ano (considerando 240 dias úteis). Além do número 

inicial fornecido pela Emater, o documento elaborado pelo Senhor Prefeito Municipal não tomou como 

parâmetro nenhuma base de dados ou estudo realizado por alguma entidade pública ou privada que 

pudesse dar alguma credibilidade para as informações incluídas no referido estudo. 

 - O Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura elaborado pelo próprio Ministério da Pesca e Aquicultura 

informou que a produção da aquicultura no Estado do Paraná, no exercício de 2011, alcançou o total de 

73.831 toneladas (Peça 22, p.22). Se considerarmos que 77% dessa produção corresponde à espécie 

tilápia, temos a produção de 56.850 toneladas de peixes dessa espécie. 

 - A projeção da produção formulada pelo Senhor Prefeito Municipal de Pinhalão/PR demonstra-se 

superestimada a ponto de concluir que em três anos a UBP/Pinhalão vai processar um volume de tilápias 

superior à metade da produção de todo o Estado do Paraná. 

 - No tocante à alegação do MPA de que o Ministério observa o ditame estabelecido pela Lei 11653/2008 

(PPA 2008-2011), que definiu ser obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade socioeconômica 

apenas se o custo total estimado do projeto de infraestrutura proposto para execução com recursos do 

orçamento fiscal, for igual ou superior a cinquenta milhões de reais, é de se observar que essa norma é 

anterior à data de celebração do Siconv 770708, ocorrida em 25/06/2012. O Plano Plurianual do período 

2012/2015 foi instituído pela Lei 12593/2012 e não define esse tipo de regra para os projetos a serem 

executados no período. 

 - Quanto à definição do responsável pela administração do complexo de beneficiamento de pescados, o 

MPA se contradiz, pois ao mesmo tempo em que alega a existência da declaração do Prefeito Municipal 

de que Pinhalão será a responsável pela administração da UBP, informa também que após concluída a 

obra, será elaborado parecer técnico previsto no art. 76 da Portaria Interministerial 507/2011, no qual se 

definirá o modelo da exploração do empreendimento por meio de concessão de serviços públicos previsto 

no art. 175 da Constituição Federal (Leis 8987/95 e 9074/95). 

 - O artigo 76 da Portaria Interministerial 507/2011, mencionado pelo MPA prevê que a concedente terá o 

prazo de noventa dias para analisar a prestação de contas do convênio, com fundamento nos pareceres 

técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. Não tem sentido, na ocasião da apreciação da 

prestação de contas do convênio, os partícipes definirem a destinação que será dada ao empreendimento, 

se essa informação não constou no plano de trabalho aprovado.  

 - A realização da concessão do empreendimento para ser explorada pela iniciativa privada sequer pode 

ser cogitada, pois não está prevista no plano de trabalho do convênio essa possibilidade e a atividade a ser 

executada não se trata de serviço público previsto na Lei 8987/1995. 
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 Como se vê, os elementos dos autos demonstram a ausência de adequado planejamento das ações 

municipais, o que permitiu a construção de instalações relativas a uma unidade de beneficiamento de 

peixe cujo maior desafio atual é a sua entrada em operação, tendo em vista a realidade atual do mercado 

de peixe no Estado do Paraná e a ausência de condições da Prefeitura Municipal de Pinhalão para a 

administração da citada unidade. 

 A Secex-PR, por essa razão, reiterou a sua proposta de conversão do presente processo em tomada de 

contas especial, para fins de citação solidária do Prefeito, do então Ministro da Pesca e Aquicultura e 

ainda do Município de Pinhalão. 

 Com as devidas vênias, permito-me discordar parcialmente dessa proposta pois, embora o convênio não 

tenha atingido a sua finalidade, até a presente data, os elementos dos autos não indicam a ocorrência de 

qualquer desvio de recursos, repito, os elementos dos autos não indicam a ocorrência de qualquer desvio 

de recursos, tendo ao contrário demonstrado que a execução do objeto conveniado tem-se voltado para os 

interesses municipais. 

 Isso significa que, apesar da duvidosa consistência do estudo de viabilidade do empreendimento 

apresentado pelo Prefeito e das precárias condições da Prefeitura Municipal de Pinhalão para a 

administração da citada unidade, as obras já realizadas e os equipamentos adquiridos estão à disposição 

do citado município que poderá tanto colocar em operação o empreendimento quanto dar outra destinação 

às obras realizadas e equipamentos adquiridos, o que, em qualquer das hipóteses mencionadas, abre a 

possibilidade de se obter o retorno parcial ou total dos valores investidos ou, caso seja possível, até 

mesmo um retorno superior ao investido, a depender das medidas que a Prefeitura do Município de 

Pinhalão vier a adotar. 

 Desse modo, entendo que as obras realizadas e equipamentos adquiridos, embora não atendam aos 

objetivos do convênio na perspectiva da União, representam benefícios ao Município de Pinhalão cuja 

dimensão depende apenas das providências e estratégias que vier a adotar doravante. 

 Nessas situações, em que o convênio não atinge o seu objetivo, mas em que não se verifica 

locupletamento do gestor, mas sim benefícios à municipalidade, a jurisprudência desta Corte é no sentido 

de que apenas o município beneficiado deve ser citado para devolver aos cofres federais os valores 

recebidos, cabendo, no entanto, a aplicação de uma multa ao gestor municipal, por eventuais atos 

irregulares que tenha praticado, em ofensa à legalidade (Acórdão nº 9.381/2012 – 2ª Câmara, relator 

Ministro Raimundo Carreiro,  Acórdão nº 1.581/2015 – Plenário, relator Ministro Substituto Augusto 

Sherman Cavalvanti, entre tantos outros). 

 Por essas razões, entendo que o Prefeito do Município de Pinhalão não deve ser citado para responder 

pelo débito em solidariedade com o Município, mas entendo que deve ser ouvido em audiência em face 

das irregularidades acima apontadas. 

 Deixo, no entanto, de propor a audiência do então Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, e de 

qualquer outro agente público do Ministério da Pesca e Aquicultura, por entender que nenhum agente 

público daquele Ministério contribuiu para a situação ora constatada nestes autos. 

 Assim afirmo porque, conforme se depreende da proposta apresentada pelo Prefeito para a celebração do 

convênio, a ideia era justamente provocar um aumento da produção de peixes na região. É o que se extrai 

do teor da “carta justificatória” assinada pelo Prefeito, no sentido de que havia, naquela época, na região 

Norte Pioneira do Estado do Paraná, 2.050 produtores cadastrados, mas com expectativa de esse número 

subir para 4.500 (peça 116, p. 4). 

 Na fundamentação da proposta do Prefeito há também a informação de que o consumo de peixe no Brasil 

era, em 2011, de 7 kg por pessoa por ano, ao passo que a meta do Ministério da Pesca e Aquicultura para 

o mesmo ano era atingir 9 kg por pessoa por ano, diante de uma média mundial de 16 kg por pessoa por 
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ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO (peça 116, 

p. 16). 

 Além disso, o Prefeito apresentou estudo de viabilidade técnica que, embora tenha sido por ele assinado, 

tomou por base informações da Emater/PR (peça 116, p. 21/36). 

 No Ministério da Pesca e Aquicultura, por sua vez, a proposta de convênio foi analisada por diversas 

instâncias e áreas técnicas do Ministério. 

 O Médico Veterinário Thiago Pavanelli Mendes, no exercício da função de fiscal federal agropecuário, 

emitiu Laudo de Inspeção Prévia do Terreno, no qual levou em consideração a informação prestada pelo 

Prefeito do Município de Pinhalão, no sentido de que havia diversos município do Estado do Paraná em 

plenas condições de fornecer a matéria-prima para o funcionamento da UBP (peça 117, p. 25). 

 Posteriormente foi emitido o Parecer Técnico nº 164/2012 – CACER/DAER/SEPOA/MPA, assinado 

pelo Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Estabelecimentos Rurais, Sr. 

Jackson Luiz da Cruz Pinelli, e com o qual se posicionou de acordo o Diretor de Planejamento e 

Ordenamento de Aquicultura em Estabelecimentos Rurais, Sr. Adalmir Morais Borges, e também a 

Secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura, Sra. Maria Fernanda Nince Ferreira. Nesse 

parecer, foi mencionado que a proposta do Prefeito se valeu de dados estatísticos do Instituto 

EMATER/PR, e, ao final, referido parecer foi favorável ao mérito da proposta de convênio com o 

município de Pinhalão (peça 117, p. 36/37). 

 Houve também a edição da Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, assinada 

pelo Coordenador-Geral da Coinf/Dilog-Substituto, Sr. Wilson José Rodrigues Abreu, e com a qual se 

manifestaram de acordo o Diretor do Dilog/Seif, Sr. Jorge Francisco da Silva Júnior, e o Secretário de 

Infraestrutura e Fomento da Pesca, Sr. Eloy de Sousa Araújo. Referida nota também foi favorável à 

liberação técnica da Proposta de Trabalho do convênio no valor de R$ 10.839.617,82 (peça 117, p. 

75/77). 

 Em 19.06.2012, foi exarada a Informação nº 173/2012 – CPC/SPOA/MPA, assinada pelo Técnico 

Administrativo João Paulo Pinto Fernandes, com o de acordo da Coordenadora-Geral de Prestação de 

Contas, Eliane Moreira Machado. Nesse documento foi analisada a conformidade da proposta do 

convênio com a Portaria Interministerial nº507/2011 e, ao final, seus autores concluíram que “a 

proponente declara possuir ‘relativa’ capacidade técnica e gerencial, devendo ser tal capacidade ser 

[sic] comprovada plenamente” (peça 117, p. 82). 

 Em 22.06.2012 foi produzida a Informação nº 177/2012 – PCP/SPOA/SE/MPA, assinada pelo Técnico 

Administrativo João Paulo Pinto Fernandes, com o de acordo da Coordenadora-Geral de Prestação de 

Contas, Eliane Moreira Machado, na qual se apresentou a conclusão de que a proposta de convênio estava 

em condições de ser aprovada, dependendo apenas da manifestação da Consultoria Jurídica quanto à 

minuta do Termo de Convênio (peça 117, p. 132). 

 A Consultoria Jurídica do Ministério, a seu turno, emitiu parecer sobre a minuta do Termo de Convênio, 

no qual, no §14, salientou que, nos termos da Portaria Interministerial nº 507/2011, é vedada a celebração 

de convênios com entidades que não disponham de condições técnicas para executar o instrumento 

conveniado (peça 117, p. 137). 

 Em 25.06.2012 foi assinado o Termo de Convênio (peça 117, p. 154). 

 Entendo que o histórico acima apresentado demonstra que os agentes públicos do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, em momentos diversos, voltaram a sua atenção para a viabilidade do empreendimento, mas 

acabaram por reconhecer credibilidade às projeções apresentadas pelo Prefeito quanto à produção de 

peixe. 
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 Entendo que os técnicos do Ministério poderiam ter questionado de modo mais intenso a consistência das 

projeções apresentadas pelo Prefeito. Não vejo na falta desse questionamento, porém, razão suficiente 

para responsabilizar os agentes públicos do Ministério pelas eventuais superestimativas apresentadas pelo 

Prefeito, até mesmo porque, em se tratando de estimativas, é preciso reconhecer que a discussão passa a 

ser sobre hipóteses, nunca sobre certezas. 

  Apesar disso, vejo neste caso motivo suficiente para este Tribunal determinar ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura que aprimore os seus mecanismos de avaliação de estudos de viabilidade de 

empreendimentos, a fim de verificar a sua consistência. 

 Em face do exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação do 

Plenário. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 20 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

RAIMUNDO CARREIRO  

Relator 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

A partir dos dados constantes do relatório, verifico que a celebração do Convênio 2/2012 

(Siconv 770708), entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o município de Pinhalão, destinado à 

construção de Unidade de Beneficiamento de Pescado-UBP, ocorreu de forma economicamente inviável, 

com base em estudos de viabilidade tecnicamente inconsistentes, sem a definição de órgão ou entidade 

com capacidade técnica e gerencial, bem como sem nenhuma preocupação com o sucesso do 

empreendimento e com perda financeira total dos recursos transferidos pela União. 

Ao impedir-lhe a execução, o E. Relator minorou o agravamento do dano já causado aos 

cofres públicos, uma vez que várias parcelas de recursos federais já foram transferidas. A suspensão dos 

repasses federais ao município, em vista do malfadado objeto, é, portanto, imperativo. 

Verifico, em síntese, que a partir desse convênio se perderam mais de sete milhões de reais, 

de recursos federais repassados, sem absolutamente nenhuma serventia pública. 

De fato, pretendeu-se instalar o empreendimento no Norte Pioneiro do Paraná, região em que 

se insere o Município de Pinhalão, local em que a produção de tilápias é absolutamente insuficiente para 

corresponder à magnitude do empreendimento.  

Na verdade, mera operação matemática demonstra quão descabido o plano de trabalho do 

convênio, com estimativas de abate de tilápias em 30 toneladas/dia inicial, chegando a 120 toneladas/dia 

após 2 anos de funcionamento (peça 7, p. 1). Esses números corresponderiam a mais da metade da 

produção dessa espécie de peixe em todo o Estado do Paraná e a quase doze vezes a produção da região. 

A projeção – que deu margens à celebração do convênio – mostra-se ainda mais disparatada quando se 

tem em conta que a produção da região já está destinada a consumidores dos Estados do Paraná e de São 

Paulo, com demanda garantida, portanto. 

Em atendimento à determinação do TCU, o prefeito de Pinhalão determinou a elaboração de 

estudo em que informa que o ponto de equilíbrio do empreendimento é alcançado com processamento de 

2.289 toneladas de peixe vivo por ano, montante correspondente a 94% da produção de tilápias do Norte 

Pioneiro do Paraná, que foi de 2.433 toneladas em 2013. 

De acordo com o estudo, estavam previstas ações para aumentar a produção de peixes na 

região. No entanto, diligências promovidas em 2015 pela Secex/PR indicam que absolutamente nada foi 

feito. Nessas circunstâncias, forçosa a suspensão imediata da execução do convênio, como determinou o 

nobre Relator, por se revelar apenas mais uma dispendiosa e inútil transferência de recursos públicos 

federais, destinados a ser gastos sem nenhuma serventia pública, a partir de atuação pouco criteriosa dos 

órgãos governamentais, no caso, o Ministério da Pesca. 

Nada que objetar, no caso concreto, a não responsabilização do então Ministro da Pesca e 

Aquicultura, em relação ao qual não foi demonstrada culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. 

Segundo a Secex, este empreendimento faz parte de um conjunto de projetos de mesma 

natureza, todos mal-sucedidos, executados no Paraná, pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, sem 

estudos ou atenção adequados. Considero, portanto, adequados os encaminhamentos propostos pelo 

Relator, de determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que aprimore os seus mecanismos de 

avaliação de estudos de viabilidade dos empreendimentos para os quais transfere recursos públicos 

federais. 
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Também de acordo com a inclusão, no próximo plano de auditoria, da fiscalização de todos os 

convênios firmados entre o Ministério de Pesca e Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, 

mas não alcançaram os objetivos propostos; bem como com a determinação à Secex Ambiental e às 

respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal para o aprofundamento da apuração das ocorrências. 

Nada obstante, no caso concreto, o E. Relator afasta a responsabilidade do Prefeito do 

Município de Pinhalão e determina a citação unicamente do Município, ante as seguintes considerações: 

i. “os elementos dos autos não indicam a ocorrência de qualquer desvio de recursos, tendo 

ao contrário demonstrado que a execução do objeto conveniado tem-se voltado para os interesses 

municipais”; 

ii. “as obras já realizadas e os equipamentos adquiridos estão à disposição do citado 

município que poderá tanto colocar em operação o empreendimento quanto dar outra destinação às 

obras realizadas e equipamentos adquiridos, o que, em qualquer das hipóteses mencionadas, abre a 

possibilidade de se obter o retorno parcial ou total dos valores investidos ou, caso seja possível, até 

mesmo um retorno superior ao investido, a depender das medidas que a Prefeitura do Município de 

Pinhalão vier a adotar”; e  

iii. “as obras realizadas e equipamentos adquiridos, embora não atendam aos objetivos do 

convênio na perspectiva da União, representam benefícios ao Município de Pinhalão cuja dimensão 

depende apenas das providências e estratégias que vier a adotar doravante”. 

Acompanho, com as devidas vênias ao Relator, a tranquila jurisprudência do TCU, no sentido 

de que a responsabilização do Município signatário de convênio somente é possível caso haja prova cabal 

de que ele se beneficiou da aplicação irregular dos recursos. Nesse sentido uma infinidade de deliberações 

desta Corte, entre as quais cito, a título de ilustração, os Acórdãos 1.194/2009 (Rel. Valmir Campelo), 

4.069/2010 (Rel. Valmir Campelo), 5.108/2010 (Rel. Valmir Campelo), 4.849/2010 (Rel. Augusto 

Nardes), 7.680/2010 (Rel. José Múcio Monteiro) e 1.637/2015 (Rel. José Múcio Monteiro), da Primeira 

Câmara; 721/2010 (Rel. Aroldo Cedraz), 3.261/2010 (Rel. José Jorge), 3.684/2010 (Rel. Aroldo Cedraz), 

9.717/2011 (Weder de Oliveira), 6.256/2014-2ª Câmara (Rel. Aroldo Cedraz), da Segunda Câmara; e 

203/2010 (Rel. Augusto Sherman Cavalcanti), do Plenário. 

A matéria foi regulamentada pela Decisão Normativa TCU 7/2004, que em seu art. 3º 

estabelece: “Caso comprovado que o ente federado se beneficiou pela aplicação irregular dos recursos 

federais transferidos, o Tribunal, ao proferir o julgamento de mérito, condenará diretamente o Estado, o 

Distrito Federal ou o Município, ou a entidade de sua administração, ao pagamento do débito, podendo, 

ainda, condenar solidariamente o agente público responsável pela irregularidade e/ou cominar-lhe 

multa.” (grifei) 

Pois bem, no caso dos autos, não há elementos que permitam formar convicção de que as 

obras e equipamentos serão utilizados em benefício do Município.  

Não apenas isto. Este convênio incorpora-se ao rol lastimável de transferências estéreis de 

recursos federais, para uma multiplicidade de entidades de processamento de peixes, com praticamente 

perda total dos recursos, haja vista a sua total inexequibilidade prática.  

Simplesmente, os recursos foram destinados para região que não produz peixes em quantidade 

suficiente, nada havendo que justifique a construção de gigantesca entidade processadora, sendo o 

empreendimento já de antemão baldado. 

As inconsistências são óbvias e matemáticas. A entidade objeto do convênio teria capacidade 

de processar 28.800 toneladas por ano, ou 120 toneladas por dia, ao passo que produção de tilápias do 

Norte Pioneiro do Paraná inteiro foi de apenas 2.433 toneladas por ano, ou seja, transferiu-se recursos 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20090326/003-697-2006-4-MIN-VC.rtf
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federais, no montante de mais de sete milhões e meio de reais, para a construção de entidade de 

beneficiamento de pescado com capacidade de quase doze vezes a produção de peixes de toda a região. 

O prefeito requereu os recursos, assinou o convênio e recebeu a maior parte dos valores, com 

o pleno conhecimento de que a sua região não produzia tal gigantesco volume de peixes.  

Conferir outra destinação às obras realizadas e equipamentos adquiridos é, na prática, 

conjectura pouco provável, principalmente quando se tem em conta que se trata de instalações e 

equipamentos destinados a beneficiamento e abatedouro de peixe e fabricação de farinha e ração em 

região incapaz de produzir o volume de peixes que se pretende processar. 

Da mesma forma, parece incoerente pretender que o Município possa colocar em operação o 

empreendimento, por seus próprios meios, hipótese incoerente com o quadro descrito pelo Relator e com 

o próprio encaminhamento por ele proposto.  

Em vista da hipótese tratada, torna-se legítimo impedir a execução do convênio e exigir a 

devolução dos recursos, uma vez que o empreendimento, que lhe constitui o objeto, é absolutamente 

inviável. 

Não havendo possibilidade de que o Município de Pinhalão venha a auferir benefícios com a 

aplicação dos recursos conveniados, afasto a incidência da Decisão Normativa/TCU 57/2004 e determino 

a citação do gestor. 

Com essas considerações, incorporo em parte às minhas razões de decidir os fundamentos 

constantes do voto do Exmo. Relator e das instruções transcritas no relatório, no que não colidem com a 

linha adotada neste voto, e voto por que o Tribunal adote a deliberação que submeto à apreciação do 

Plenário. 

“9.1. manter a medida cautelar determinadas pelo Tribunal ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura e ao Município de Pinhalão, nos subitens 27.1 e 27.2 do despacho de 10/03/2015 do 

Ministro-Relator, determinando a suspensão dos repasses ao município de Pinhalão/PR, no âmbito do 

Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

9.2. converter este processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 252 do 

Regimento Interno do Tribunal, a fim de citar o Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito 

Municipal de Pinhalão/PR, para que apresente alegações de defesa com relação à inviabilidade do 

empreendimento que constitui objeto do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), ou recolha as importâncias 

discriminadas abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, com os acréscimos legais devidos a partir das datas 

mencionadas, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na ocasião do recolhimento, o saldo do 

convênio não utilizado, que também deverá ser recolhido: 

Valor R$ Data 

    168.000,00 06/07/2012 

 1.964.952,54 23/08/2013 

 2.000.000,00 06/09/2013 

    313.329,78 14/03/2014 

    880.033,00 14/03/2014 

    825.770,27 14/03/2014 

 1.144.753,55 31/07/2014 

9.3. realizar audiência do Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal 

de Pinhalão/PR, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de justificativa para as seguintes 

ocorrências, apuradas na execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), nos termos do artigo 250, 

Inciso IV do Regimento Interno do Tribunal: 

9.3.1. apresentação de estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à 
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celebração do Convênio, o que resultou na sua celebração, apesar da sua difícil viabilidade, pois na região 

não há produção de peixes suficientes para iniciar a operação da unidade de processamento que é de 30 

toneladas diárias iniciais, com previsão para chegar a 120 toneladas diárias em dois anos, segundo 

definido no seu plano de trabalho, o que implicou o não atingimento do objetivo do convênio e causou 

prejuízos decorrentes dos gastos já realizados nesse projeto, infringindo o disposto no artigo 6º, Inciso IX 

da Lei n 8666/93, no artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008 e nas regras instituídas pela 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca no Manual de Procedimentos para Implantação de 

Estabelecimento Industrial de Pescado; 

9.3.2. celebração do Convênio sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento e inclusão, no processo, de declaração inverídica de que seria o município de Pinhalão o 

responsável pela administração do empreendimento, pois, em duas ocasiões, o município tentou realizar a 

concessão dessa atividade e o próprio estudo de viabilidade, realizado posteriormente, informou a 

incapacidade do município de administrar o empreendimento, em descumprimento ao disposto no art. 1º, 

§ 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 15, inciso V e art. 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008. 

9.3.3. inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 

107/2012 da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o projeto executivo, 

elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., pela própria definição, 

consiste no conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra e não necessita 

ser detalhado, infringindo o disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993; 

9.3.4. sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens 

Ltda., em comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência ao disposto no art. 

125 da Lei 12.465/2011;  

9.3.5. realização de pagamentos para a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- 

EPP, relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de beneficiamento de pescados que não 

foram entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 

9.3.6. inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da 

garantia de 1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do valor total da 

licitação no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, realizados para a aquisição de 

equipamentos, o que restringiu a competitividade dos certames, tendo em vista tratar-se de aquisição de 

bens para pagamento após a entrega e as licitações terem sido divididas em lotes (um equipamento por 

lote) e o licitante não ser obrigado a cotar todos os lotes, em infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, 

§ 1º da Lei 8.666/1993; 

9.3.7. inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a 

empresa vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a manutenção dos 

equipamentos e impedimento de representantes comerciais participar do certame, restringindo a 

competição apenas aos fabricantes localizados próximos ao município de Pinhalão, em infringência ao 

disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993; 

9.4. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que aprimore os seus mecanismos de 

avaliação de estudos de viabilidade de empreendimentos, a fim de verificar a sua consistência, a fim de 

melhor atender ao disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 

9.5. determinar à Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Paraná que inclua no 

próximo plano de auditoria a fiscalização de todos os convênios firmados entre o Ministério de Pesca e 

Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, mas não alcançaram os objetivos propostos, 

mencionados no parágrafo 48 da instrução constante à 91, relativos aos documentos juntados às peças 80 

e 81 dos autos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao erário e identificar as responsabilidades; 

9.6. encaminhar à Secex Ambiental e às respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal, as 

informações colhidas pela Secex/PR, relativas aos outros convênios vigentes do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do Estado do Paraná, com objetivo similar, 

relacionados à peça 63 dos autos, para fins de aprofundar a apuração das ocorrências e adotar as medidas 

cabíveis para cada caso.” 



167 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 

2016. 

 

 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Redator 
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VOTO COMPLEMENTAR 

 

 

 

 Durante os debates ocorridos em Plenário quando do prosseguimento de votação do presente 

processo manifestei-me por: 

a) Acolher a proposta do revisor Ministro Walton Alencar Rodrigues no sentido de chamar aos 

autos em citação o Prefeito de Pinhalão (PR) Claudinei Beneti para apresentar alegações de 

defesa com relação à inviabilidade do empreendimento que constitui o objeto do Convênio 

2/2012 (Siconv 770708), ou recolher as quantias apontadas, ao invés de responsabilizar o 

Município de Pinhalão (PR) como antes havia proposto; 

b) Acatar sugestão apresentada pelos demais Ministros a fim de chamar em citação para 

apresentar alegações de defesa, ou recolher as quantias apontadas, os seguintes servidores do 

então Ministério da Pesca e Aquicultura: 

- Thiago Pavanelli Mendes, fiscal federal agropecuário, pela emissão de Laudo de Inspeção 

Prévia do Terreno no qual considerou o terreno apropriado para a construção de um 

entreposto de pescado, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e 

mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

- Jakson Luiz da Cruz Pinelli, Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da 

Aquicultura em Estabelecimentos Rurais, pela emissão do Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA - favorável ao mérito da proposta de convênio com o 

município de Pinhalão, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e 

mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

- Adalmir Morais Borges, Diretor de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura em 

Estabelecimentos Rurais, que se posicionou de acordo com o Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de 

estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do 

Convênio e mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento; 

- Maria Fernanda Nince Ferreira, Secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura, 

que igualmente se manifestou de acordo com o Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de 

estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do 

Convênio e mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento; 

- Wilson José Rodrigues Abreu, Coordenador-Geral da Coinf/Dilog-Substituto, pela edição da 

Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, favorável à liberação 

técnica da Proposta de Trabalho do convênio, mesmo diante da apresentação pelo município 

de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à 
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celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento; 

- Jorge Francisco da Silva Júnior, Diretor do Dilog/Seif, que se posicionou de acordo com a 

Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, mesmo diante da 

apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do 

empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem 

seria incumbido de administrar o empreendimento; 

- Eloy de Sousa Araújo, Secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca, que igualmente se 

manifestou de acordo com a Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, 

mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

- João Paulo Pinto Fernandes, Técnico Administrativo, por ter exarado os seguintes pareceres, 

mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento: 

i) Informação nº 173/2012 – CPC/SPOA/MPA, onde foi analisada a conformidade da 

proposta do convênio com a Portaria Interministerial nº 507/2011, concluindo que “a 

proponente declara possuir ‘relativa’ capacidade técnica e gerencial, devendo ser tal 

capacidade ser [sic] comprovada plenamente”; 

ii) Informação nº 177/2012 – PCP/SPOA/SE/MPA, na qual se apresentou conclusão de que a 

proposta de convênio estava em condições de ser aprovada; 

- Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de Prestação de Contas, que se manifestou de 

acordo com as Informações nº 173/2012– CPC/SPOA/MPA e nº 177/2012 – 

PCP/SPOA/SE/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e 

mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

c) Propor aos meus pares converter a determinação originariamente formulada à Secex/PR de 

“incluir no próximo plano de auditoria a fiscalização de todos os convênios firmados entre o 

Ministério de Pesca e Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, mas não 

alcançaram os objetivos propostos, mencionados no parágrafo 48 da instrução constante à 

91, relativos aos documentos juntados às peças 80 e 81 dos autos, com vistas a apurar 

possíveis prejuízos ao erário e identificar as responsabilidades” em determinação à 

Secex/PR para “fiscalizar no prazo de 60 dias, informando imediatamente ao relator findo o 

prazo, todos os convênios firmados entre o Ministério de Pesca e Aquicultura com entidades 

do Paraná que expiraram, bem como os em andamento, mas não alcançaram os objetivos 

propostos, mencionados no parágrafo 48 da instrução constante à 91, relativos aos 

documentos juntados às peças 80 e 81 dos autos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao 

erário e identificar as responsabilidades”; e 

d) Fixar prazo de 90 dias para as Secex Ambiental e respectivas Secretarias Estaduais do 

Tribunal aprofundarem a apuração das ocorrências e adotarem as medidas cabíveis para cada 

caso em relação às informações colhidas pela Secex/PR relativas aos outros convênios 

vigentes do Ministério da Pesca e Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do 

Estado do Paraná, porém com objetivo similar e relacionados à peça 63 dos autos, informando 

imediatamente ao relator findo o prazo. 

 Anoto, por fim, que essa decisão de chamar em citação toda a cadeia de servidores responsáveis 

pela emissão de pareceres, notas técnicas ou quaisquer documentos decisivos para a celebração de 
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convênio é pioneira!, embora seja uma tese que venho defendendo ao longo do tempo e que a meu ver 

é salutar para estancar a plêiade de convênios e contratos de repasse firmados sem atenção para as 

exigências das normas orientadoras dessas modelagens de transferências voluntárias, e que existem 

para que a sua finalidade seja alcançada. 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 

2016. 

 

 

 

 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 261/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 015.959/2014-7.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação.   

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná (00.414.607/0013-51). 

3.2. Responsável: Claudinei Benetti (766.797.489-68); Marcelo Bezerra Crivella (463.923.197-00). 

4. Entidade: Prefeitura Municipal de Pinhalão - PR. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

5.1. Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná (SECEX-PR). 

8. Advogado constituído nos autos: Karina Correia de Freitas Chaves (OAB/PR 33.670). 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela 

Secex-PR, nos termos do art. 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em razão da identificação de 

indícios de irregularidades relacionados à execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), firmado entre 

o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA e o Município de Pinhalão/PR. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. manter a medida cautelar determinadas pelo Tribunal ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura e ao Município de Pinhalão, nos subitens 27.1 e 27.2 do despacho de 10/03/2015 do 

Ministro-Relator, determinando a suspensão dos repasses ao município de Pinhalão/PR, no âmbito do 

Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

9.2. converter este processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 252 do 

Regimento Interno do Tribunal, a fim de citar as pessoas a seguir nominadas, prefeito municipal e 

servidores do então Ministério da Pesca e Aquicultura, para que apresentem alegações de defesa ou 

recolham as importâncias discriminadas abaixo aos cofres do Tesouro Nacional, com os acréscimos legais 

devidos a partir das datas mencionadas, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na ocasião do 

recolhimento, o saldo do convênio não utilizado, que também deverá ser recolhido: 

Valor R$ Data 

    168.000,00 06/07/2012 

 1.964.952,54 23/08/2013 

 2.000.000,00 06/09/2013 

    313.329,78 14/03/2014 

    880.033,00 14/03/2014 

    825.770,27 14/03/2014 

 1.144.753,55 31/07/2014 

 

9.2.1 Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal de Pinhalão/PR, com relação 

à inviabilidade do empreendimento que constitui o objeto do Convênio 2/2012 (Siconv 770708); 

9.2.2 Thiago Pavanelli Mendes, fiscal federal agropecuário, pela emissão de Laudo de 

Inspeção Prévia do Terreno no qual considerou o terreno apropriado para a construção de um entreposto 
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de pescado, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem 

seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.3 Jakson Luiz da Cruz Pinelli, Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da 

Aquicultura em Estabelecimentos Rurais, pela emissão do Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA - favorável ao mérito da proposta de convênio com o município de 

Pinhalão, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem 

seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.4 Adalmir Morais Borges, Diretor de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura em 

Estabelecimentos Rurais, que se posicionou de acordo com o Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.5 Maria Fernanda Nince Ferreira, Secretária de Planejamento e Ordenamento da 

Aquicultura, que igualmente se manifestou de acordo com o Parecer Técnico nº 164/2012 – 

CACER/DAER/SEPOA/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo 

inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a 

definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.6 Wilson José Rodrigues Abreu, Coordenador-Geral da Coinf/Dilog-Substituto, pela 

edição da Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, favorável à liberação técnica 

da Proposta de Trabalho do convênio, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de 

estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo 

sem a definição de quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.7 Jorge Francisco da Silva Júnior, Diretor do Dilog/Seif, que se posicionou de acordo com 

a Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, mesmo diante da apresentação pelo 

município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à 

celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento; 

9.2.8 Eloy de Sousa Araújo, Secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca, que igualmente 

se manifestou de acordo com a Nota Técnica nº 57/2012- Coinf/Dilog/Seif/MPA, de 15.07.2012, mesmo 

diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de viabilidade do 

empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem seria 

incumbido de administrar o empreendimento; 

9.2.9 João Paulo Pinto Fernandes, Técnico Administrativo, por ter exarado os seguintes 

pareceres, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente de 

viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de quem 

seria incumbido de administrar o empreendimento: 

9.2.9.1 Informação nº 173/2012 – CPC/SPOA/MPA, onde foi analisada a conformidade da 

proposta do convênio com a Portaria Interministerial nº 507/2011, concluindo que “a proponente declara 

possuir ‘relativa’ capacidade técnica e gerencial, devendo ser tal capacidade ser [sic] comprovada 

plenamente”; 

9.2.9.2 Informação nº 177/2012 – PCP/SPOA/SE/MPA, na qual se apresentou conclusão de 

que a proposta de convênio estava em condições de ser aprovada; 
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9.2.10 Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de Prestação de Contas, que se 

manifestou de acordo com as Informações nº 173/2012– CPC/SPOA/MPA e nº 177/2012 – 

PCP/SPOA/SE/MPA, mesmo diante da apresentação pelo município de Pinhalão de estudo inconsistente 

de viabilidade do empreendimento previamente à celebração do Convênio e mesmo sem a definição de 

quem seria incumbido de administrar o empreendimento; 

9.3. realizar audiência do Senhor Claudinei Beneti, CPF 766.797.489-68, Prefeito Municipal 

de Pinhalão/PR, para que, no prazo de 15 dias, apresente razões de justificativa para as seguintes 

ocorrências, apuradas na execução do Convênio 2/2012 (Siconv 770708), nos termos do artigo 250, 

Inciso IV do Regimento Interno do Tribunal: 

9.3.1. apresentação de estudo inconsistente de viabilidade do empreendimento previamente à 

celebração do Convênio, o que resultou na sua celebração, apesar da sua difícil viabilidade, pois na região 

não há produção de peixes suficientes para iniciar a operação da unidade de processamento que é de 30 

toneladas diárias iniciais, com previsão para chegar a 120 toneladas diárias em dois anos, segundo 

definido no seu plano de trabalho, o que implicou o não atingimento do objetivo do convênio e causou 

prejuízos decorrentes dos gastos já realizados nesse projeto, infringindo o disposto no artigo 6º, Inciso IX 

da Lei n 8666/93, no artigo 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008 e nas regras instituídas pela 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca no Manual de Procedimentos para Implantação de 

Estabelecimento Industrial de Pescado; 

9.3.2. celebração do Convênio sem a definição de quem seria incumbido de administrar o 

empreendimento e inclusão, no processo, de declaração inverídica de que seria o município de Pinhalão o 

responsável pela administração do empreendimento, pois, em duas ocasiões, o município tentou realizar a 

concessão dessa atividade e o próprio estudo de viabilidade, realizado posteriormente, informou a 

incapacidade do município de administrar o empreendimento, em descumprimento ao disposto no art. 1º, 

§ 2º; art. 6º, Inciso VII e art. 15, inciso V e art. 21, Inciso II da Portaria Interministerial 127/2008. 

9.3.3. inclusão indevida dos serviços de detalhamento dos projetos executivos no Contrato 

107/2012 da empresa Elmo Eletro Montagens Ltda., no valor de R$ 79.000,00, pois o projeto executivo, 

elaborado pela Empresa AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., pela própria definição, 

consiste no conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra e não necessita 

ser detalhado, infringindo o disposto no art. 6º, inciso X da Lei 8.666/1993; 

9.3.4. sobrepreço no Contrato 107/2012, firmado com a empresa Elmo Eletro Montagens 

Ltda., em comparação aos preços dos serviços no Sinapi, caracterizando infringência ao disposto no art. 

125 da Lei 12.465/2011;  

9.3.5. realização de pagamentos para a empresa Fex do Brasil Montagens Industriais Ltda.- 

EPP, relativos às aquisições de equipamentos para a unidade de beneficiamento de pescados que não 

foram entregues, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 

9.3.6. inclusão de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, da 

garantia de 1% do valor do objeto e comprovação de capital social correspondente a 10% do valor total da 

licitação no Pregão Presencial 49/2012 e no Pregão Eletrônico 47/2013, realizados para a aquisição de 

equipamentos, o que restringiu a competitividade dos certames, tendo em vista tratar-se de aquisição de 

bens para pagamento após a entrega e as licitações terem sido divididas em lotes (um equipamento por 

lote) e o licitante não ser obrigado a cotar todos os lotes, em infringência ao disposto no art. 31, § 3º e 32, 

§ 1º da Lei 8.666/1993; 

9.3.7. inclusão no Pregão Eletrônico 47/2013, de cláusula definindo a obrigatoriedade de a 

empresa vencedora comparecer na fábrica no prazo de 6 horas para realizar a manutenção dos 

equipamentos e impedimento de representantes comerciais participar do certame, restringindo a 

competição apenas aos fabricantes localizados próximos ao município de Pinhalão, em infringência ao 

disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993; 
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9.4. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura que aprimore os seus mecanismos de 

avaliação de estudos de viabilidade de empreendimentos, a fim de verificar a sua consistência, a fim de 

melhor atender ao disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 

9.5. determinar à Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Paraná que fiscalize no prazo 

de 60 dias, informando imediatamente ao relator findo o prazo, todos os convênios firmados entre o 

Ministério da Pesca e Aquicultura com entidades do Paraná que expiraram, bem como os em andamento, 

mas não alcançaram os objetivos propostos, mencionados no parágrafo 48 da instrução constante à 91, 

relativos aos documentos juntados às peças 80 e 81 dos autos, com vistas a apurar possíveis prejuízos ao 

erário e identificar as responsabilidades; 

9.6. encaminhar à Secex Ambiental e às respectivas Secretarias Estaduais do Tribunal as 

informações colhidas pela Secex/PR, relativas aos outros convênios vigentes do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, celebrados com outras entidades fora do Estado do Paraná, com objetivo similar, 

relacionados à peça 63 dos autos, para fins de aprofundar a apuração das ocorrências e adotar as medidas 

cabíveis para cada caso, em prazo de 90 dias, informando imediatamente ao relator. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0261-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Revisor), Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e André 

Luís de Carvalho. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 

 

 

 

 

  



175 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

 

 

 

GRUPO II –  CLASSE VII – Plenário 

TC 021.512/2013-2  

Natureza(s): Administrativo 

Órgão/Entidade: não há      

Representação legal: não há   

 

SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO A PEÇAS DE PROCESSOS 

PELAS AUTORIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO E INTEGRANTES DOS RESPECTIVOS GABINETES. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS E SUGESTÕES. 

ACOLHIMENTO PARCIAL DE SUGESTÕES APRESENTADAS. 

APROVAÇÃO DE PROJETO DO RESOLUÇÃO. 

 

 

RELATÓRIO 

  

 Tratam os autos de relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Comissão de Coordenação 

Geral (CCG), por meio da Ordem de Serviço 4/2013, para avaliar o impacto da classificação da 

informação quanto à confidencialidade sobre os sistemas corporativos do TCU, bem como estudar e 

propor regras de acesso a peças processuais de controle externo (peças 1 e 2). 

2.  O referido grupo de trabalho, constituído pelos titulares da Secretaria de Soluções de TI (STI); da 

Secretaria das Sessões (Seses); da Consultoria Jurídica (Conjur); da Assessoria de Segurança da 

Informação e Governança de TI (Assig); da Secretaria de Planejamento, Métodos e Gestão de Soluções 

de TI para a Administração (Seadmin); da Secretaria de Gestão de Sistemas e Informação para o Controle 

(Seginf) e da Secretaria de Infraestrutura de TI (Setic), reuniu-se semanalmente, sob a coordenação do 

primeiro, para discutir a matéria e sugerir regras que atendessem às necessidades do Tribunal.  

3. No que se refere aos produtos a serem entregues, o grupo deliberou por apresentar relatório de impacto 

da classificação da informação quanto à confidencialidade sobre os sistemas corporativos do TCU e 

propostas de normativos para dispor sobre as regras de acesso a peças de processos de controle externo. 

Sugeriu-se consignar em normas distintas as regras que se aplicam às autoridades do TCU e aos seus 

gabinetes daquelas destinadas à Secretaria do Tribunal, em razão das justificativas apresentadas a seguir: 

 a) a Resolução é o instrumento normativo adequado para tratar do acesso das autoridades, visto que, por 

ser aprovada pelo Plenário do Tribunal, teria legitimidade para dispor sobre regras de acesso relacionadas 

a ministros, ministros-substitutos, membros do Ministério Público junto ao TCU e respectivos gabinetes; 

 b) as regras relativas às demais unidades da Secretaria do Tribunal devem constar de portaria a ser 

editada pelo Presidente do TCU, em virtude de estarem sujeitas a adequações mais frequentes por 

tratarem de questões mais operacionais e dinâmicas; 

 c) a edição dos normativos propostos traz, como benefícios adicionais, o aperfeiçoamento e a positivação 

das práticas de acesso interno a peças de processos de controle externo; 

 d) além do uso nos sistemas corporativos, as regras ora sugeridas podem ser aplicadas 

independentemente do suporte tecnológico no qual os autos do processo se encontram armazenados. 

4. Por fim, o grupo destacou que: 
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 a) as regras de acesso foram propostas visando conferir maior transparência aos processos de controle 

externo no âmbito do Tribunal e potencializar os benefícios da modernização institucional decorrente da 

implantação do e-TCU;  

 b) foi conferida especial atenção ao aspecto da segurança no tratamento de peças com informações 

protegidas por sigilo, conforme estabelecido no art. 6º, III, da Lei nº 12.527, de 18/11/2011 (Lei de 

Acesso à Informação); 

 c) as regras sugeridas podem ser aplicadas, no que couber, aos processos administrativos; 

 d) elaborará proposta de minuta de portaria para dispor sobre o acesso a peças de processos de controle 

externo pela Secretaria do Tribunal e relatório sobre o impacto da classificação da informação quanto à 

confidencialidade sobre os sistemas corporativos do TCU. 

5. Diante disso, o grupo encaminhou, para apreciação pela Comissão de Coordenação-Geral – CCG, 

proposta de minuta de Resolução (peça 7) que dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle 

externo no âmbito do TCU: 

RESOLUÇÃO-TCU Nº XXX, DE XX DE XXXX DE 2013 

Dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle 

externo no âmbito do Tribunal de Contas da União. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 

regulamentares, 

considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sobre o acesso à 

informação previsto na Constituição Federal; 

considerando a Resolução-TCU nº 254, de 10 de abril de 2013, que dispõe sobre a 

classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do TCU; 

considerando a Política Corporativa de Segurança da Informação do TCU (PCSI/TCU) 

disposta em normativo específico do Tribunal; 

considerando os procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e 

documentos relativos à área de controle externo, nos termos definidos em normativo específico do TCU; 

considerando a implantação do processo eletrônico de controle externo (e-TCU) no âmbito 

do Tribunal; 

considerando a necessidade de regulamentar o acesso de autoridades, servidores, 

terceirizados e estagiários do Tribunal a peças de processos de controle externo; e 

considerando os estudos e os pareceres constantes do processo TC  021.512/2013-2, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do Tribunal de Contas 

da União (TCU) observa os critérios estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I - proposta de classificação quanto à confidencialidade: grau de confidencialidade sugerido 

para peça de processo de controle externo produzida pelo Tribunal;  
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II - classificação efetiva quanto à confidencialidade: grau de confidencialidade da peça de 

processo de controle externo; 

III - processo de acesso amplo: processo de controle externo que contenha somente peças 

cuja proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencialidade seja pública;  

IV - processo de acesso limitado: processo de controle externo que contenha ao menos uma 

peça cuja proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencialidade não seja pública; 

e 

V - responsável por agir: unidade do Tribunal ou pessoa a quem incumbe realizar 

determinado ato, em dado momento, relativamente a um processo ou documento. 

Parágrafo único. A edição do ato decisório do processo de controle externo converte 

proposta de classificação de peça quanto à confidencialidade em classificação efetiva. 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO DE MINISTRO E MINISTRO-SUBSTITUTO DO TRIBUNAL 

Art. 3º Ministro e ministro-substituto terão acesso: 

I - a qualquer peça de processo de acesso amplo; e 

II - em processo de acesso limitado, a qualquer peça: 

a) de processo de sua relatoria; 

b) de sua autoria ou de autoria de seu gabinete;  

c) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

d) de processo no qual atuar como relator de recurso; e 

e) de processo do qual tenha pedido vista. 

Art. 4º Aplicam-se a servidor lotado ou alocado temporariamente no gabinete do Presidente, 

do Corregedor, de ministro e de ministro-substituto as regras de acesso a que se refere o artigo anterior. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, o chefe de gabinete poderá conceder o acesso de 

que trata o caput a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete da respectiva autoridade. 

Art 5º Ministro e ministro-substituto poderão conceder acesso a qualquer peça de processo 

de controle externo de sua relatoria a outra autoridade, servidor, terceirizado ou estagiário. 

CAPÍTULO III 

DO ACESSO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU 

Art. 6º Membro do Ministério Público junto ao TCU terá acesso: 

I - a qualquer peça de processo de acesso amplo; e 

II - em processo de acesso limitado, a qualquer peça: 

a) de processo no qual tenha atuado; 

b) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; e 

c) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal. 

Art. 7º Aplicam-se a servidor lotado ou alocado temporariamente em gabinete de membro do 

Ministério Público junto ao TCU as regras de acesso a que se refere o artigo anterior. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, o chefe de gabinete poderá conceder o acesso de 
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que trata o caput a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete da respectiva autoridade. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 8º A reclassificação de peça de processo controle externo quanto à confidencialidade 

poderá tornar processo de acesso limitado em processo de acesso amplo, e vice-versa. 

Parágrafo único. A reclassificação de que trata o caput inclui a que decorre do transcurso do 

prazo de restrição de acesso ou da ocorrência de evento que define o seu termo final, nos termos da 

Resolução-TCU nº 254, de 10 de abril de 2013. 

Art. 9º. A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) procederá aos ajustes 

necessários nas soluções de tecnologia da informação (soluções de TI) decorrentes do disposto nesta 

Resolução. 

Parágrafo único. Enquanto não concluídos os ajustes previstos no caput, ficam mantidas as 

regras de negócio implementadas nas soluções de TI à época da edição desta Resolução. 

Art. 10. O uso inadequado do disposto nesta Resolução fica sujeito à apuração de 

responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor. 

Art. 11. Fica o Presidente autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação desta 

Resolução, dispor sobre o acesso dos servidores, terceirizados e estagiários da Secretaria do Tribunal a 

peças de processos de controle externo, bem como dirimir os casos omissos. 

Art. 12. A definição das regras para operação em peça ou processo eletrônico de controle 

externo incumbe às respectivas unidades gestoras da solução de TI, observado o disposto em portaria do 

Presidente. 

Art. 13. Aplica-se a peças de processos administrativos, no que couber, o disposto nesta 

Resolução. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em XX de XXXX de 2013. 

 

6. Em reunião realizada no dia 19 de novembro de 2014, a Comissão de Coordenação-Geral – CCG 

“manifestou-se no sentido de recomendar ao Presidente do TCU o sorteio de relator para a resolução, 

bem como pelo desentranhamento da minuta de Portaria constante dos autos, em razão de esta depender 

da aprovação da Resolução pelo Plenário deste Tribunal” (peça 11).  

7. Em 13/3/2013, o ilustre Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico encaminhou ao Ministro 

Augusto Nardes, então Presidente desta Corte, o Ofício 5/20013 – PROC-MEVM-CBEX, com as 

seguintes informações (peça 4): 

... 

Ressalto, por oportuno, que apesar do brilhante trabalho que vem sendo realizado pela 

equipe técnica do TCU na condução da implantação do processo eletrônico e-TCU, inclusive com a 

iminente contemplação dos processos de cobrança executiva nesse universo, é essencial que seja 

autorizado por Vossa Excelência a concessão de perfil aos servidores deste Gabinete para visualização 

das peças dos processos oríginadores de cobrança executiva. O atendimento dessa demanda evitará a 

devolução de vários processos para saneamento, decorrente de falha por ausência de documentação 

constante do processo originador, e possibilitará atendimento imediato, independentemente de 
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solicitação às Unidades Técnicas, das diversas demandas dos órgãos executores e, sobretudo, das 

Procuradorias da República. (grifou-se)  

... 

8. Em vista de ter sido sorteado relator do presente projeto de resolução, apresentei ao Plenário proposta 

de abertura de prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 75, § 1º, do Regimento Interno, para o 

oferecimento de emendas pelos senhores Ministros e de sugestões pelos senhores Ministros-Substitutos e 

pelo Procurador-Geral ao referido projeto. 

9. O ilustre Ministro Raimundo Carreiro apresentou as seguintes emendas: 

 I. EMENDA MODIFICATIVA - "DESCRIÇÃO" 

 Texto atual: 

 "Projeto de resolução que dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do 

Tribunal de Contas da União." 

 Texto proposto: 

 "Projeto de resolução que dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle externo no âmbito 

interno do Tribunal de Contas da União." 

 Justificativa: 

 O acréscimo da palavra "interno" visa a tomar bem explícito que o escopo da resolução é o acesso às 

peças processuais por autoridades e servidores do TCU (e, eventualmente, terceirizados, estagiários e 

colaboradores), de modo a não confundir suas disposições com aquelas constantes nas normas 

disciplinadas pela Lei 12.527/2011 (LAI), voltadas precipuamente ao público externo ao Tribunal. 

 II. EMENDA MODIFICATIVA – “ARTIGO 1º" 

 Texto atual: “Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do Tribunal de 

Contas da União (TCU) observa os critérios estabelecidos nesta Resolução.” 

 Texto proposto: 

 "Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo no âmbito interno do Tribunal de Contas da 

União (TCU) observa os critérios estabelecidos nesta Resolução." 

Justificativa: 

 Vide proposta antecedente. 

 III. EMENDA MODIFICATIVA – “ARTIGO 2º, INCISO IV” 

 Texto atual: 

 "IV - processo de acesso limitado: processo de controle externo que contenha ao menos uma peça cuja 

proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencial idade não seja pública; 

 Texto proposto: 

 "IV - processo de acesso limitado: processo de controle externo que contenha ao menos uma peça cuja 

proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencialidade seja reservada, secreta, 

ultrassecreta, sigilosa ou pessoal;" 

 Justificativa: 

 A substituição da expressão "não seja pública" por "seja reservada, secreta, ultrassecreta, sigilosa ou 

pessoal" toma o texto mais explicito quanto à definição de processos "de acesso limitado". 



180 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

 Ressalte-se que, a teor do art. 6° da Portaria- TCU 242/2013, existem informações classificadas como 

públicas no âmbito interno deste Tribunal que somente são efetivamente disponíveis ao público externo 

após a "edição do ato decisório respectivo". 

 Assim, tais informações, antes da decisão de mérito, podem ser "públicas" internamente, mas "não 

públicas" no âmbito externo, Daí a necessidade de bem distinguir o que sejam informações "não 

públicas" para os fins da presente resolução (reservada, secreta, ultrassecreta, sigilosa ou pessoal). 

 IV. EMENDA ADITIVA – “ARTIGO 6º” 

 Texto proposto: 

 "Art. 6° Membro do Ministério Público junto ao TCU terá acesso: (...) 

 II- em processo de acesso limitado, a qualquer peça: 

 (...) 

 d) de processo do qual tenha pedido vista; 

 e) de processo em que manifeste interesse em interpor recurso." 

 Justificativa: 

 A hipótese da alínea "d" decorre da necessária simetria normativa em relação aos pedidos de vista 

formulados por ministros e ministros-substitutos, previstos na alínea "e" do inciso I dom art. 6°. 

 A inclusão da alínea "e" decorre da necessidade de acesso prévio às peças processuais para a 

elaboração de eventuais recursos. 

10. O ilustre Ministro-Substituto André Luís de Carvalho apresentou as seguintes sugestões: 

 

REDAÇÃO ORIGINAL SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO 

Ementa: Dispõe sobre o acesso a peças de 

processos de controle externo no âmbito do 

Tribunal de Contas da União. 

Ementa: Dispõe sobre o acesso a peças de 

processos de controle externo no âmbito dos 

gabinetes de autoridade no Tribunal de Contas 

da União e autoriza o Presidente do TCU a 

dispor sobre o referido acesso nas secretarias 

do Tribunal. 

Art. 2º, V – responsável por agir: unidade do 

Tribunal ou pessoa a quem incumbe realizar 

determinado ato, em dado momento, 

relativamente a um processo ou documento. 

Art. 2º, V – responsável por agir: unidade do 

Tribunal ou pessoa a quem incumbe realizar 

determinado ato, em dado momento, 

relativamente a um processo ou documento, aí 

incluído o ato de salvaguarda do sigilo. 

Art. 7º. Aplicam-se a servidor lotado ou 

alocado temporariamente em gabinete de 

membro do Ministério Público junto ao TCU 

as regras de acesso a que se refere o artigo 

anterior. 

 

Art. 7º. Aplicam-se a servidor lotado em 

gabinete de membro do Ministério Público junto 

ao TCU as regras de acesso a que se refere o 

artigo anterior.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais, o 

chefe de gabinete poderá conceder o acesso de 

que trata o caput ao servidor alocado 

temporariamente no gabinete, bem assim a 

terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

da respectiva autoridade, desde que promova o 

devido registro desse acesso, com a 

indicação da pessoa, do processo acessado e do 
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período de acesso, entre outros elementos. 

Art. 9º. A Secretaria de Soluções de 

Tecnologia da Informação (STI) procederá 

aos ajustes necessários nas soluções de 

tecnologia da informação (soluções de TI) 

decorrentes do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 9º. A Secretaria de Soluções de Tecnologia 

da Informação (STI) procederá aos ajustes 

necessários nas soluções de tecnologia da 

informação (soluções de TI) decorrentes do 

disposto nesta Resolução, aí incluídos os 

registros para o rastreamento do acesso, com a 

indicação da pessoa, do processo acessado e da 

data do acesso, entre outros elementos, ainda 

que os sistemas do TCU sejam usados apenas 

para a impressão de documento gravado com a 

chancela de sigilo.  

 

 JUSTIFICATIVAS: 

 As alterações acima apresentadas destinam-se à melhor adequação do texto ao verdadeiro escopo do 

ato normativo, de sorte a permitir não só que a Ementa fique ainda mais completa, indicando claramente 

o real âmbito normativo, mas também que algumas medidas de salvaguarda fiquem ainda mais evidentes, 

a exemplo da necessidade de que o servidor alocado temporariamente no gabinete seja autorizado e 

registrado pelo Chefe de Gabinete, além de serem indicados alguns elementos importantes para esse 

registro (pessoa, processo acessado, data do acesso). 

 

11. Estando os autos no Gabinete deste Relator, a assessoria do Gabinete da Presidência informou que a 

matéria aqui tratada está sendo objeto de maiores estudos por parte das unidades técnicas do Tribunal. Ao 

consolidar as sugestões da unidade técnica, o ilustre Presidente Aroldo Cedraz efetuou as seguintes 

considerações: 

Tenho a oportunidade de oferecer contribuições à redação do normativo após o mencionado 

pronunciamento da Segecex nos autos. Por esta circunstância, adianto que concordo, em essência, com 

as análises e conclusões apresentadas pela Seginf (peça 21), sem prejuízo de tecer comentários pontuais 

com o fito de dar concretude aos posicionamentos ali externados e justificar a proposição das emendas 

ora oferecidas. 

Inicialmente, ressalto que a normatização deste tema tem a intenção de conferir maior 

transparência aos processos de controle externo deste Tribunal e potencializar os benefícios da 

modernização institucional decorrente da implantação do e-TCU. Ademais, é importante relembrar que o 

escopo a ser atingido é o acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do Tribunal de 

Contas da União, ou seja, trata-se aqui do acesso às informações de controle externo por autoridades, 

servidores e, eventualmente, por prestadores de serviço lotados nos gabinetes das referidas autoridades. 

Sigo oferecendo breves comentários acerca do contexto normativo em que se insere a inciativa 

ora em debate.  

O Plano Estratégico do TCU para o período de 2015-2021, aprovado pela Portaria-TCU 

141/2015, contempla, entre os macroprocessos que devem dirigir o funcionamento interno da 

organização, a promoção da transparência e do controle social. 

Por seu turno, a Política de Segurança da Institucional (PSI/TCU), estabelecida pela Resolução 

TCU 261/2014, é integrada pela dimensão da segurança da informação, que compreende a proteção da 

informação contra ameaças à confidencialidade, à integridade, à disponibilidade e à autenticidade (art. 

7º, § 1º da citada norma). A esse respeito, a conceituação de disponibilidade é dada pela Portaria TCU 

210/2014, in verbis: 
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Art. 2º (omissis) 

(...) 

VI - disponibilidade: propriedade que garante que as informações estejam acessíveis 

às pessoas e aos processos autorizados, no momento requerido; 

 

A PSI/TCU informa, ainda, que o Sistema de Gestão da Segurança da Informação do TCU 

(SGSI/TCU) é composto, entre outros, pelos processos de classificação e controle de acesso às 

informações (incisos 1º e IV do art. 21) 

De seu lado, a citada Portaria TCU 210/2014, que dispõe sobre a Política Corporativa e 

Segurança da Informação (PCSI/TCU) – integrante da PSI/TCU –, esclarece que: (i) a classificação da 

informação tem por objetivo assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção (art. 

5º); (ii)  o processo de controle de acesso à informação tem por objetivo garantir que o acesso físico e 

lógico à informação seja franqueado exclusivamente a pessoas autorizadas (art. 8º), aduzindo que o 

acesso às informações produzidas ou custodiadas pelo TCU que não sejam públicas deve permanecer 

restrito às pessoas que tenham necessidade de conhecê-las (§ 1º do art. 8º). Ainda em seu art. 8º, desta 

feita no § 3º, a Portaria estatui: o acesso às informações produzidas ou custodiadas pelo TCU se 

submete a controles administrativos e tecnológicos definidos de acordo com a respectiva classificação. 

Em relação a tais controles administrativos e tecnológicos, calha rememorar brevemente 

dispositivos correlatos trazidos pela Resolução-TCU 233/2010, que dispõe sobre o funcionamento do 

processo eletrônico por meio do e-TCU. 

Entre as diretrizes que regem o e-TCU, estão a transparência, com possibilidade de leitura das 

peças produzidas, observado o grau de confidencialidade, e o cumprimento dos requisitos e dispositivos 

de acesso à informação de que trata a LAI (incisos II e XII do art. 4º da Resolução-TCU 233/2010, 

respectivamente). 

Prossegue a referida Resolução:  

Art. 5º (omissis) 

§ 5º A consulta, no e-TCU, às informações classificadas como públicas pelo Tribunal, 

em conformidade com a Resolução-TCU nº 229, de 11 de novembro de 2009, prescinde de 

autorização ou credenciamento prévio. 

Esclarece, ademais, que o processo eletrônico deve possibilitar a consulta a conjuntos segregados 

de peças processuais (inciso III do art. 19) e que os atos processuais e demais ações realizadas no 

âmbito de processos e documentos eletrônicos terão seus registros mantidos nas bases corporativas para 

fins de auditoria (art. 53). 

Por fim, a Portaria-TCU 329/2014, que dispõe sobre procedimentos de segurança e controles 

administrativos e tecnológicos afetos à classificação das informações, em seu anexo único, elucidou 

decisivamente: o acesso a informações públicas – conforme conceituado pelo § 1º do art. 5º da 

Resolução-254/2013 – deve ser franqueado a qualquer pessoa, podendo inclusive tal informação ser 

disponibilizada no Portal TCU. 

Aliás, também cuidou a PCSI/TCU de asseverar que a segurança da informação no TCU tem 

como um de seus princípios a transparência das informações públicas, além da garantia da 

disponibilidade das informações custodiadas. (incisos III e VI do art. 3º da portaria em questão). A 

norma, ademais, reconhece, expressamente, que as informações produzidas por servidores e quaisquer 

colaboradores do TCU, no exercício de suas atribuições, são patrimônio intelectual do Tribunal (art. 
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16), e deixa assente que autoridades, servidores, colaboradores e quaisquer pessoas que tenham acesso a 

informações do TCU sujeitam-se às diretrizes, normas e procedimentos de segurança da informação da 

Política de que trata essa Portaria e são responsáveis por garantir a segurança das informações a que 

tenham acesso (art. 1º, parágrafo único). 

De se ver, portanto, que as diretrizes estabelecidas pelas políticas de alto nível que tratam da 

segurança da informação nesta Casa devem guiar a redação da norma que se propõe editar, com 

destaque para a publicidade e transparência como regra, tendo em conta as atuais limitações e 

possibilidades operacionais. Em resumo, as normas em vigor estabelecem que peças públicas são de 

acesso público (com o perdão da redundância) e trazem para o cerne da discussão o ato de classificação 

da informação: uma vez classificada corretamente, os sistemas informatizados garantiriam a 

observância dos demais requisitos para a segurança da informação, em especial o acesso somente a 

usuários autorizados. 

No caso em tela, embora a minuta de resolução não proponha inovações na sistemática de 

classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do TCU, entendo que, para o pleno 

aproveitamento das possibilidades sugeridas nos pareceres constantes dos autos, faz-se necessário 

atualizar, pontualmente, a Resolução-TCU 254/2013 de modo a explicitar a aderência de tal normativo 

às regras de classificação da informação à LAI. 

Com ressaltado pela Seginf, no âmbito da LAI, o termo “classificação da informação” refere-se 

ao ato de classificar informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, definidos em 

seu artigo 23, dentro dos três graus e prazos de sigilo previstos pela Lei definidos pelo seu artigo 24 

(reservado, secreto e ultrassecreto). O texto da LAI também define a necessidade de proteção de acesso 

de informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (artigo 31), 

informando que essa proteção de acesso à informação vigora independentemente de essas informações 

terem sido, ou não, previamente classificadas em algum dos três graus e prazos de sigilos citados 

anteriormente (artigo 31, § 1º, inciso I). 

O legislador preocupou-se, também, em não excluir as demais hipóteses legais de sigilo e de 

segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 

público (artigo 22).  

No que tange às informações custodiadas, o Voto condutor do Acórdão nº 153/2013-TCU-

Plenário, da lavra do Ministro André Luís de Carvalho, asseverou que cabe ao TCU “apenas preservar a 

confidencialidade inerente a documentos informações obtidas no exercício da sua atividade de controle 

externo financeiro”, salientando, em outro trecho, que não compete ao Tribunal definir o nível de acesso 

de informações obtidas no exercício de sua competência fiscalizadora e que venham a ser consideradas 

sigilosas por quem as tenha fornecido, pois quem as disponibilizou já realizou tal mister. O referido 

decisum confirmou a previsão do art. 4º, § 2º, da Resolução-TCU 254/2013: cabe ao Tribunal respeitar 

a classificação atribuída, na origem, às informações recebidas de pessoa física ou jurídica externa a esta 

Corte de Contas. Percebe-se, então, que se a informação estiver sujeita à confidencialidade por 

diferentes motivos e durante prazos distintos, o TCU deve acatar a classificação atribuída e informada 

pelo seu proprietário. 

Ademais, é cediço que uma mesma informação, produzida ou custodiada pelo TCU, pode ser 

afetada por mais de uma regra de controle de acesso quanto à confidencialidade. Ou seja, uma 

informação pode ser classificada nos graus de acesso previstos pela LAI (reservado, secreto e 

ultrassecreto), ser pessoal, bem como pode ser afetada por diversas regras de sigilo opostas por 

legislações específicas. Assim se depreende da leitura do já lembrado art. 22 da Lei de Acesso à 
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Informação, que esclarece acerca da subsistência, com o advento da LAI, das demais hipóteses legais de 

sigilo, de segredo de justiça e de segredo industrial. 

Entendo que este é o espírito da regra disposta no artigo 5º da Resolução-TCU 254/2013. Não 

obstante, vislumbro que a atual redação de tal dispositivo tem causado dificuldades de interpretação no 

âmbito desta Casa. 

Por essa razão, sem prejuízo de realizar futuros e eventuais aprimoramentos nas portarias que 

tratam da mesma matéria, proponho, por oportuno, que a redação do artigo 5º da Resolução-TCU 

254/2013 seja alterada para: 

Art. 5º As informações produzidas pelo TCU podem ser, em relação a 

confidencialidade, públicas, reservadas, secretas, ultrassecretas, pessoais e sigilosas (NR). 

§1º Informações públicas são aquelas não classificadas quanto a confidencialidade, 

podendo seu acesso ser franqueado a qualquer pessoa (NR). 

§2º Classifica-se como reservada, secreta ou ultrassecreta a informação 

imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do art. 7º desta 

Resolução. 

§ 3º Classifica-se como pessoal a informação que diz respeito à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem da pessoa, bem como às liberdades e às garantias individuais.  

§ 4º Classifica-se como sigilosa a informação enquadrada nas hipóteses de sigilo 

previstas em legislação específica, tal como a de natureza fiscal, bancária, a relacionada a 

operações e serviços no mercado de capitais, a protegida por sigilo comercial, profissional, 

industrial ou por segredo de justiça e aquela relativa a denúncias. 

§ 5º Uma mesma informação pode ser afetada, concomitantemente, por um dos graus 

de classificação do § 2º, pela classificação do § 3º e pelas diversas hipóteses de sigilo 

dispostas no parágrafo 4º deste artigo. (AC) 

No que tange especificamente ao objeto da minuta de resolução ora gestada, isto é, a 

normatização do acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do TCU, ofereço as 

seguintes contribuições. 

Quanto à possibilidade de o assunto ser normatizado por ato da Presidência, nos termos 

indicados pela Seginf, entendo que, embora viável, é oportuno que o tema seja decidido pelo Plenário 

deste Tribunal, dando seguimento ao proficiente trabalho desenvolvido pelo Ministro Benjamin Zymler, 

tendo em vista a relevância, a criticidade e a complexidade das decisões que estão sendo tomadas. 

Com base neste entendimento, tenho por desnecessária a alteração (sugerida pela unidade 

técnica) do artigo 20 da Resolução-TCU 254/2013. 

Prosseguindo a análise, verifico que a minuta propõe a tipificação de todos os processos de 

controle externo em duas categorias, excludentes entre si, mas intercambiáveis (artigo 2º, incisos III e IV, 

e artigo 8º da minuta): 

III. processos de acesso amplo: processo de controle externo que contenha somente 

peças cuja proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencialidade 

seja pública; e 

IV. processos de acesso restrito: processo de controle externo que contenha ao 

menos uma peça cuja proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à 

confidencialidade não seja pública. 

Como bem observado pela unidade gestora do e-TCU, a tipificação proposta não é prevista pela 

Resolução-TCU 254/2013 nem pela Portaria-TCU 242/2013. 
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Além disso, essa tipificação não atende ao comando do art. 4º da Resolução-TCU 254/2013 – 

citada, inclusive, nos “considerandos” da minuta – que informa: “a classificação das informações 

produzidas pelo TCU observa a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção”. Portanto, a 

caracterização proposta pode ocasionar que informações públicas tenham seu acesso restringido 

indevidamente. 

No que tange à arquitetura da informação, percebo que tanto a LAI quanto a Resolução-TCU 

254/2013 preocuparam-se em estabelecer que o elemento controlável quanto à confidencialidade seria a 

própria informação, entendida como o “conjunto de dados, textos, imagens, métodos, sistemas ou 

quaisquer formas de representação dotadas de significado em determinado contexto, independentemente 

do suporte em que resida ou da forma pela qual seja veiculado” (art. 3º, inciso I, da Resolução-TCU 

254/2013). 

No Tribunal, as informações podem estar inseridas em documentos que, por sua vez, são 

agrupados em peças; estas, por seu turno, ordenadas, constituem um processo, que, em virtude da 

ocorrência dos fenômenos de conexão ou continência, poderão ser apensados a outros processos. A 

prosperar a classificação e regras de acesso previstas na minuta, é possível que, em virtude de uma 

única informação não pública, as autoridades do Tribunal sejam privadas do acesso a todo um conjunto 

de documentos, peças e processos públicos. Fácil perceber a falta de razoabilidade para tamanha 

restrição. 

Por outro lado, fato é – confirmado pelas preocupações exaradas no parecer da Seginf – que 

nosso sistema tecnológico não possui, por hora, a maturidade para realizar o controle na granularidade 

preconizada pela LAI, qual seja, no nível de informação. 

No entanto, o sistema e-TCU já é robusto o suficiente no controle de acesso de peças de 

processos, sendo este o nível atualmente utilizado, conforme descreve a unidade gestora do sistema. 

Desse modo, é desnecessária – também por razões de tecnologia – a restrição de acesso na forma 

vislumbrada pela minuta. 

A referida conclusão é reforçada, ainda, pelo previsto no inciso I do § 4º do art. 6º da Portaria-

TCU 242/2013. Em linhas gerais, citados dispositivos garantem o direito de qualquer interessado obter, 

junto ao TCU, informações custodiadas públicas constantes de processo de controle externo, antes 

mesmo da edição do ato decisório respectivo. Por medida de clareza, peço vênias para transcrever 

manifestação do então Secretário-Geral de Controle Externo acerca do assunto, nos autos do TC-

022.173/2013-7, que subsidiou a elaboração da citada Portaria: 

Às informações custodiadas pelo TCU, por sua vez, aplica-se o dispositivo 

mencionado no art. 5º, parágrafo único, da minuta de Portaria, comandos pelos quais se 

observa que tais informações chegam ao TCU já classificadas, cabendo àquele que a inserir 

no processo de controle externo manter a classificação a ela atribuída pelos órgãos, 

entidades ou pessoas físicas ou jurídicas externas ao Tribunal. Releva citar também a 

exceção prevista no parágrafo 4º do art. 6º, pelo qual às informações custodiadas públicas 

podem ter seu acesso franqueado antes mesmo da edição de ato decisório, o que é natural, 

eis que não são informações produzidas pelo TCU, mas por órgãos, entidades ou pessoas, 

físicas ou jurídicas, externas ao Tribunal (peça 4). 

Ou seja: a nova sistemática proposta na redação da minuta obstaria o acesso de autoridades do 

Tribunal a informações que, normativamente, já são de provimento obrigatório ao público externo. 

Novamente, desnecessário comentar a ilogicidade do cerceamento em tela.  

Por esses fundamentos, e em congruência com a posição da Seginf/Segecex, proponho a 

eliminação dos conceitos de processo de acesso amplo e de processo de acesso limitado, trazidos pela 

minuta de resolução, bem como dos reflexos deles decorrentes no controle de acesso. Objetivamente, tal 
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sugestão deságua, em especial, na supressão dos incisos III e IV do art. 2º e do art. 8º da minuta 

apresentada, além de em adequações nas remissões eventualmente feitas no restante do corpo da norma 

em gestação. 

Devo ressaltar, por oportuno, que, para o sucesso do controle de acesso no nível de peça do 

processo, da maneira atualmente implementada, recomenda-se a atuação diligente por parte daqueles 

que realizem a juntada de documentos aos autos eletrônicos: deve-se buscar que o agrupamento de 

informações seja realizado de modo coeso e harmônico, evitando-se, sempre que possível, a junção, em 

uma mesma peça, de informações que mereçam classificações diversas quanto à confidencialidade. 

Percebo, por outro lado, que o nosso Regimento Interno dá guarita à restrição de acesso ao 

próprio processo em casos específicos, a exemplo dos autos que cuidam da apuração de denúncia, nos 

termos do art. 236 do RI/TCU. Apenas por essa razão, entendo que seja necessário disponibilizar no e-

TCU funcionalidade capaz de opor a chancela de sigilo a um processo como um todo, desde que citado 

ato seja devidamente justificado. Tal procedimento equivaleria à classificação de todas as peças como 

não públicas, de uma só vez.  

Com esta medida, prevaleceria a classificação de confidencialidade por processo, restringindo-se 

o acesso a peças classificadas de forma diversa – especialmente quando o processo for classificado, 

quanto à confidencialidade, em grau mais restrito que determinadas peças nele inclusas –, e mitigando-

se, assim, o risco de acessos indevidos a informações sensíveis. 

No que segue, entendo cabível, ainda, a supressão do parágrafo único do art. 2º da minuta de 

resolução. Citado dispositivo traz a seguinte previsão: “A edição do ato decisório do processo de 

controle externo converte proposta de classificação de peça quanto à confidencialidade em classificação 

efetiva”.  

Ocorre, contudo, que há diversos gestores no Tribunal com competência para classificação direta 

e efetiva da informação, tornando-se desnecessários despacho do relator ou acórdão de colegiado, a teor 

do art. 9º da Resolução-TCU 254/2013. A esse exemplo, cita-se os dirigentes das unidades da Secretaria 

do TCU, que podem classificar a informação nos graus reservado, sigiloso e pessoal (inciso III do 

referido artigo, c/c o Anexo Único da Portaria 329/2014). Por essa razão, o texto não é aderente à 

sistemática contemplada na Resolução-TCU 254/2013, calhando sua exclusão da norma proposta. 

Ademais, vislumbro ser necessário o aperfeiçoamento dos parágrafos únicos dos art. 4º e 7º que 

tratam da possibilidade de igualar o acesso de terceirizados e de estagiários aos acessos concedidos a 

autoridades e servidores de seus gabinetes. 

A concessão de acesso a pessoas com vínculo precário com a instituição e que não detêm as 

prerrogativas e os deveres impostos em nossa Lei Orgânica e nos estatutos dos servidores, da 

magistratura e do Ministério Público deve ser cercada de maiores cautelas. 

Assim, com o intuito de positivar as eventuais situações operacionais pensadas pelo grupo de 

trabalho que inicialmente propôs o normativo, sugiro que seja autorizada a concessão, pelos chefes dos 

gabinetes das autoridades do Tribunal, de acesso específico para terceirizados e  estagiários a peças de 

processo de controle externo, em caráter excepcional, por prazo determinado e com a devida 

fundamentação.  

Apoiado em tais razões, já subscrevendo, em essência, as propostas dos Ministros Raimundo 

Carreiro (peça 18) e André Luís de Carvalho (peça 17), proponho também a seguinte redação aos 

Capítulos II e III do anteprojeto de resolução: 

CAPÍTULO II  

DO ACESSO DE MINISTRO E MINISTRO-SUBSTITUTO DO TRIBUNAL  
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Art. 3º Ministro e ministro-substituto terão acesso:  

I - a qualquer peça pública; e  

II – a qualquer peça:  

a) de processo de sua relatoria;  

b) de sua autoria ou de autoria de integrantes de seu gabinete;  

c) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal;  

d) de processo no qual atuar como relator de recurso; e 

e) de processo do qual tenha pedido vista;  

Art. 4º Aplicam-se a servidor lotado ou alocado temporariamente no gabinete do 

Presidente, do Corregedor, de ministro e de ministro-substituto as regras de acesso a que se 

refere o artigo anterior.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados e registrados, o 

chefe de gabinete poderá conceder, por prazo determinado, o acesso específico a peça de 

processo de controle externo a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete da respectiva 

autoridade. 

Art 5º Ministro e ministro-substituto poderão conceder acesso a qualquer peça de 

processo de controle externo de sua relatoria a outra autoridade, servidor, terceirizado ou 

estagiário. 

CAPÍTULO III  

DO ACESSO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU  

Art. 6º Membro do Ministério Público junto ao TCU terá acesso:  

I - a qualquer peça pública; e  

II - a qualquer peça:  

a) de processo no qual tenha atuado;  

b) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; e  

c) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal.  

d) de processo do qual tenha pedido vista; 

e) de processo em que manifeste interesse em interpor recurso. 

Art. 7º Aplicam-se a servidor lotado ou alocado temporariamente em gabinete de 

membro do Ministério Público junto ao TCU as regras de acesso a que se refere o artigo 

anterior.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados e registrados, o 

chefe de gabinete poderá conceder, por prazo determinado, o acesso específico a peça de 

processo de controle externo a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete da respectiva 

autoridade. 

  

Pelo exposto, entendendo que a resolução em comento preencherá a lacuna na definição 

normativa acerca do acesso a peças de processos no e-TCU, no que diz respeito às autoridades do 

Tribunal, e trará maior transparência à forma de gestão da informação no âmbito dos processos de 



188 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

controle externo, ofereço as presentes sugestões à apreciação de Sua Excelência, Ministro Benjamin 

Zymler, consolidando as emendas propostas no quadro a seguir: 

Redação da minuta Alteração proposta 

Ementa: Dispõe sobre o acesso a peças 

de processos de controle externo no âmbito do 

Tribunal de Contas da União. 

Ementa: Dispõe sobre o acesso a peças 

de processos de controle externo no âmbito dos 

gabinetes de autoridade no Tribunal de Contas 

da União e altera a Resolução-TCU n° 254, de 

10 de abril de 2013. 

Art. 2º, inciso III: processo de acesso 

amplo: processo de controle externo que 

contenha somente peças cuja proposta de 

classificação ou classificação efetiva quanto à 

confidencialidade seja pública; 

Suprimir inciso 

Art. 2º, inciso IV: processo de acesso 

limitado: processo de controle externo que 

contenha ao menos uma peça cuja proposta de 

classificação ou classificação efetiva quanto à 

confidencialidade não seja pública; e 

Suprimir inciso 

Art. 2º, parágrafo único: A edição do ato 

decisório do processo de controle externo 

converte proposta de classificação de peça 

quanto à confidencialidade em classificação 

efetiva. 

Suprimir parágrafo 

Art. 3°, inciso I: a qualquer peça de 

processo de acesso amplo; e 

Art. 3°, inciso I: a qualquer peça 

pública; e 

Art. 3°, inciso II: em processo de acesso 

limitado, a qualquer peça: 

Art. 3°, inciso II: a qualquer peça: 

Art. 4°, parágrafo único: Em casos 

excepcionais, o chefe de gabinete poderá 

conceder o acesso de que trata o caput a 

terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

da respectiva autoridade. 

Art. 4°, parágrafo único: Em casos 

excepcionais, devidamente fundamentados e 

registrados, o chefe de gabinete poderá 

conceder, por prazo determinado, o acesso 

específico a peça de processo de controle 

externo a terceirizado ou estagiário alocado no 
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gabinete da respectiva autoridade. 

Art. 6°, inciso I: qualquer peça de 

processo de acesso amplo; e 

Art. 6°, inciso I: a qualquer peça 

pública; e 

Art. 6º, inciso II: em processo de acesso 

limitado, a qualquer peça: 

Art. 6º, inciso II: a qualquer peça: 

Não prevista Art. 6º, inciso II, alíneas “d” e “e”: 

d) de processo do qual tenha pedido 

vista; 

e) de processo em que manifeste 

interesse em interpor recurso. 

Art. 7°, parágrafo único: Em casos 

excepcionais, o chefe de gabinete poderá 

conceder o acesso de que trata o caput a 

terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

da respectiva autoridade. 

Art. 7°, parágrafo único: Em casos 

excepcionais, devidamente fundamentados e 

registrados, o chefe de gabinete poderá 

conceder, por prazo determinado, o acesso 

específico a peça de processo de controle 

externo a terceirizado ou estagiário alocado no 

gabinete da respectiva autoridade. 

Art. 8º: A reclassificação de peça de 

processo controle externo quanto à 

confidencialidade poderá tornar processo de 

acesso limitado em processo de acesso amplo, e 

vice-versa.  

Parágrafo único. A reclassificação de 

que trata o caput inclui a que decorre do 

transcurso do prazo de restrição de acesso ou 

da ocorrência de evento que define o seu termo 

final, nos termos da Resolução-TCU nº 254, de 

10 de abril de 2013. 

Suprimir artigo (caput e parágrafo 

único), renumerando-se os seguintes. 

Não prevista Art. 13: O art. 5º da Resolução-TCU n° 

254, de 10 de abril de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 5º As informações produzidas pelo 

TCU podem ser, em relação a 
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confidencialidade, públicas, reservadas, 

secretas, ultrassecretas, pessoais e sigilosas 

(NR). 

§1º Informações públicas são aquelas 

não classificadas quanto a confidencialidade, 

podendo seu acesso ser franqueado a qualquer 

pessoa (NR). 

§2º Classifica-se como reservada, 

secreta ou ultrassecreta a informação 

imprescindível à segurança da sociedade ou do 

Estado, nos termos do art. 7º desta Resolução. 

§ 3º Classifica-se como pessoal a 

informação que diz respeito à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem da pessoa, bem 

como às liberdades e às garantias individuais.  

§ 4º Classifica-se como sigilosa a 

informação enquadrada nas hipóteses de sigilo 

previstas em legislação específica, tal como a 

de natureza fiscal, bancária, a relacionada a 

operações e serviços no mercado de capitais, a 

protegida por sigilo comercial, profissional, 

industrial ou por segredo de justiça e aquela 

relativa a denúncias. 

§ 5º Uma mesma informação pode ser 

afetada, concomitantemente, por um dos graus 

de classificação do § 2º, pela classificação do § 

3º e pelas diversas hipóteses de sigilo dispostas 

no parágrafo 4º deste artigo. (AC) 

 

 É o relatório. 
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PARECER 
 

Trata-se de proposta de resolução do Grupo de Trabalho instituído pela Comissão de Coordenação 

Geral (CCG), por meio da Ordem de Serviço CCG 4/2013, para avaliar o impacto da classificação da 

informação quanto à confidencialidade sobre os sistemas corporativos do TCU, em atendimento ao 

disposto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), bem como estudar e propor regras de 

acesso a peças processuais de controle externo nesses sistemas. 

2. O Grupo de Trabalho concluiu que a Resolução é o instrumento normativo “adequado para tratar do 

acesso das autoridades, visto que, por ser aprovada pelo Plenário do Tribunal, teria legitimidade para 

dispor sobre regras de acesso relacionadas a ministros, ministros-substitutos, membros do Ministério 

Público junto ao TCU e respectivos gabinetes.” 

3. Em sendo assim, trago a este Colegiado Parecer acerca do Projeto de Resolução que dispõe sobre o 

acesso a peças de processos de controle externo no âmbito dos gabinetes de autoridade no Tribunal de 

Contas da União. 

4. No prazo regimental, foram apresentadas emendas e sugestões pelos eminentes Ministro Raimundo 

Carreiro e Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. Foram também acostadas aos autos considerações 

formuladas pelo ilustre Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, as quais guardam consonância 

com a matéria aqui tratada. O ilustre Presidente desta Casa, Ministro Aroldo Cedraz, também apresentou 

sugestões em função de recentes estudos efetuados no âmbito da Segecex. 

II 

5. Em essência, a proposta pretende regulamentar o acesso a peças de processo por parte das autoridades 

do Tribunal e integrantes dos respectivos gabinetes. Ou seja, não é objeto da proposta a regulamentação 

de acesso aos autos pelo público externo ou pelos integrantes da Secretaria do Tribunal de Contas da 

União, matérias que devem ser reguladas mediante outros instrumentos normativos. 

6. Nesse sentido, cabe destacar o art. 8º do normativo proposto: 

“Art. 8º Fica o Presidente autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação desta 

Resolução, dispor sobre o acesso dos servidores, terceirizados e estagiários da Secretaria do Tribunal a 

peças de processos de controle externo, bem como dirimir os casos omissos.” 

7. Rememoro que a classificação das informações produzidas pelo TCU observa a publicidade como 

preceito geral e o sigilo como exceção. Nessa linha, de acordo com o art. 5º da Resolução TCU 254/2013, 

as informações produzidas pelo TCU são assim classificadas: 

“§ 1º Classifica-se como pública a informação cujo acesso pode ser franqueado a qualquer 

pessoa.  

§ 2º Classifica-se como reservada, secreta ou ultrassecreta a informação imprescindível à 

segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do art. 7º desta Resolução. 

§ 3º Classifica-se como pessoal a informação que diz respeito à intimidade, vida privada, honra e 

imagem da pessoa, bem como às liberdades e garantias individuais.  

§ 4º Classifica-se como sigilosa a informação enquadrada nas hipóteses de sigilo previstas em 

legislação específica, tal como a de natureza fiscal, bancária, a relacionada a operações e serviços no 

mercado de capitais, a protegida por sigilo comercial, profissional, industrial ou por segredo de justiça e 

aquela relativa a denúncias.” (grifou-se)  
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8. Para as peças processuais de caráter público, a proposta de resolução não apresenta qualquer restrição 

para o acesso por parte das autoridades e servidores lotados nos respectivos Gabinetes. 

9. Para informações com algum caráter de confidencialidade, de acordo com as hipóteses previstas nos 

parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 5º da Resolução TCU 254/2013, o acesso será franqueado na medida em que as 

informações devam ser objeto de alguma manifestação por parte da autoridade ou servidor por ela 

designado. Por certo, esse conceito abrange a hipótese de a autoridade presidir o processo, quando não se 

poderá falar em qualquer restrição ao Relator.  

10. Assim, os Ministros e Ministros-substitutos terão acesso, além das peças dos processos de sua 

relatoria, a qualquer peça: 

f) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; 

g) de sua autoria ou de autoria de seu gabinete;  

h) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

i) de processo no qual atuar como relator de recurso;  

j) de processo do qual tenha pedido vista; e  

k) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal. 

11. Já para o Ministério Público junto ao TCU, a proposta prevê o seu acesso a qualquer peça: 

d) de processo no qual tenha atuado; 

e) de processo sob sua responsabilidade por agir; 

f) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

g) de processo do qual tenha pedido vista;  

h) de processo originador de cobrança executiva em que tenha responsabilidade por agir;  

i) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal;  

j) de processo para o qual manifeste intenção de interpor recurso. 

12. Essas regras de acesso aplicar-se-ão aos servidores lotados nos gabinetes das respectivas autoridades. 

13. Para estagiários e terceirizados, o projeto apresenta tratamento específico de acordo com a situação 

jurídica desses agentes. 

14. Merece também ser observado que, embora o projeto de resolução verse sobre processos de controle 

externo, será possível sua aplicação aos processos administrativos, nos termos do art. 9º do normativo ora 

proposto:  

Art. 9º Aplica-se a peças de processos administrativos, no que couber, o disposto nesta Resolução. 

II 

15. Feitos esses registros, passo a tratar dos ajustes de redação que considero pertinentes e das propostas 

de emendas efetuadas, sempre considerando que a redação original contempla a numeração da minuta 

elaborada pelo mencionado Grupo de Trabalho instituído pela Comissão de Coordenação Geral (CCG). 

 

Emenda modificativa – “Descrição” 
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Redação original: “Dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do 

Tribunal de Contas da União.” 

Redação proposta: "Dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle externo no âmbito 

dos gabinetes de autoridades do Tribunal de Contas da União" 

Justificativa: 

Com essa nova redação, busca-se melhor compatibilizar a descrição da norma ao seu real escopo, 

que é regulamentar o acesso aos autos pelas autoridades do TCU e integrantes dos respectivos gabinetes. 

Explicita-se, pois, que a norma não visa ao público externo e tampouco aos integrantes da Secretaria do 

Tribunal de Contas da União. 

 

Emenda modificativa – “caput do artigo 1º” 

Redação original: “Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo no âmbito do 

Tribunal de Contas da União (TCU) observa os critérios estabelecidos nesta Resolução.” 

Redação proposta: “Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo por parte das 

autoridades do Tribunal de Contas da União (TCU) e integrantes dos respectivos gabinetes observará os 

critérios estabelecidos nesta Resolução.” 

Justificativa: Na linha das propostas anteriores, busca-se compatibilizar a redação do dispositivo 

com o escopo da norma. 

 

Emenda modificativa – “incisos I e II do art. 2º” 

Redação Original:  

I - proposta de classificação quanto à confidencialidade: grau de confidencialidade sugerido 

para peça de processo de controle externo produzida pelo Tribunal;  

II - classificação efetiva quanto à confidencialidade: grau de confidencialidade da peça de 

processo de controle externo; 

Redação Proposta: 

I – peça sigilosa: peça de processo cujo grau de confidencialidade se enquadre em alguma das 

hipóteses previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 5º da Resolução TCU 254/2013; 

II – peça pública: peça de processo que não se enquadre no conceito de peça sigilosa de que 

trata o inciso anterior; 

 Justificativa: Com a redação proposta, passa-se a adotar a definição de conceitos que efetivamente serão 

utilizados no texto do normativo. 

  

Emenda Supressiva: “incisos III e IV do art. 2º e art. 8º” e modificativa: “arts. 3º, incisos I e II, e 

6º, incisos I e II” 

Redação original:  

“Art. 2º ... 

V. processos de acesso amplo: processo de controle externo que contenha somente peças cuja 

proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencialidade seja pública; e 
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VI. processos de acesso restrito: processo de controle externo que contenha ao menos uma peça 

cuja proposta de classificação ou classificação efetiva quanto à confidencialidade não seja pública. 

Art. 3º... 

I - a qualquer peça de processo de acesso amplo; e 

II - em processo de acesso limitado, a qualquer peça: 

Art. 6º ... 

I - a qualquer peça de processo de acesso amplo; e 

II - em processo de acesso limitado, a qualquer peça: 

 Art. 8º A reclassificação de peça de processo controle externo quanto à confidencialidade poderá tornar 

processo de acesso limitado em processo de acesso amplo, e vice-versa. 

 Parágrafo único. A reclassificação de que trata o caput inclui a que decorre do transcurso do prazo de 

restrição de acesso ou da ocorrência de evento que define o seu termo final, nos termos da Resolução-

TCU nº 254, de 10 de abril de 2013.” 

Redação proposta  

Art. 3º... 

I - a qualquer peça pública; e 

II - a qualquer peça: 

Art. 6º ... 

I - a qualquer peça pública; e 

II - a qualquer peça: 

Justificativa: Manifesto-me pelo acolhimento das sugestões apresentadas pelo eminente Ministro 

Presidente Aroldo Cedraz, no sentido que o controle do acesso a informação deve ocorrer considerando a 

peça do processo e não este como um todo, sob pena de uma informação pública ter seu acesso 

restringido pelo fato de haver no processo outra informação cujo acesso seja restrito: 

“No Tribunal, as informações podem estar inseridas em documentos que, por sua vez, são 

agrupados em peças; estas, por seu turno, ordenadas, constituem um processo, que, em virtude da 

ocorrência dos fenômenos de conexão ou continência, poderão ser apensados a outros processos. A 

prosperar a classificação e regras de acesso previstas na minuta, é possível que, em virtude de uma 

única informação não pública, as autoridades do Tribunal sejam privadas do acesso a todo um conjunto 

de documentos, peças e processos públicos. Fácil perceber a falta de razoabilidade para tamanha 

restrição. 

... 

No entanto, o sistema e-TCU já é robusto o suficiente no controle de acesso de peças de 

processos, sendo este o nível atualmente utilizado, conforme descreve a unidade gestora do sistema. 

Desse modo, é desnecessária – também por razões de tecnologia – a restrição de acesso na forma 

vislumbrada pela minuta. 

Por esses fundamentos, e em congruência com a posição da Seginf/Segecex, proponho a 

eliminação dos conceitos de processo de acesso amplo e de processo de acesso limitado, trazidos pela 

minuta de resolução, bem como dos reflexos deles decorrentes no controle de acesso. Objetivamente, 

tal sugestão deságua, em especial, na supressão dos incisos III e IV do art. 2º e do art. 8º da minuta 

apresentada, além de em adequações nas remissões eventualmente feitas no restante do corpo da norma 
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em gestação. 

Devo ressaltar, por oportuno, que, para o sucesso do controle de acesso no nível de peça do 

processo, da maneira atualmente implementada, recomenda-se a atuação diligente por parte daqueles 

que realizem a juntada de documentos aos autos eletrônicos: deve-se buscar que o agrupamento de 

informações seja realizado de modo coeso e harmônico, evitando-se, sempre que possível, a junção, em 

uma mesma peça, de informações que mereçam classificações diversas quanto à confidencialidade.” 

(grifou-se)  

 

Emenda modificativa: – “Artigo 2º, inciso V” 

Redação original: “V – responsável por agir: unidade do Tribunal ou pessoa a quem incumbe 

realizar determinado ato, em dado momento, relativamente a um processo ou documento. 

Redação proposta: “III – responsável por agir: unidade do Tribunal ou pessoa a quem incumbe 

realizar determinado ato, em dado momento, relativamente a um processo ou documento, aí incluído o 

ato de salvaguarda de sigilo;” 

Justificativa: Antevejo um problema específico na proposta de ampliar o conceito de 

“responsável por agir”. Aquele que conhecer de uma informação não-pública será “sempre” responsável 

por sua salvaguarda e, portanto, responsável por agir. Nessa condição, poderá, a qualquer tempo, obter 

novo acesso à informação, mesmo que não estejam presentes os requisitos para tanto. Assim, parece-me 

que o conceito não deve ter essa elasticidade  

Logo, entendo que deva permanecer a redação original, cabendo apenas renumerar o inciso em 

função das emendas anteriores.  

 

Emenda Supressiva: “parágrafo único do art. 2º” 

Redação original: “Parágrafo único. A edição do ato decisório do processo de controle externo 

converte proposta de classificação de peça quanto à confidencialidade em classificação efetiva.” 

Justificativa: Consoante manifestação do Presidente desta Casa: 

Ocorre, contudo, que há diversos gestores no Tribunal com competência para classificação direta 

e efetiva da informação, tornando-se desnecessários despacho do relator ou acórdão de colegiado, a teor 

do art. 9º da Resolução-TCU 254/2013. A esse exemplo, cita-se os dirigentes das unidades da Secretaria 

do TCU, que podem classificar a informação nos graus reservado, sigiloso e pessoal (inciso III do 

referido artigo, c/c o Anexo Único da Portaria 329/2014). Por essa razão, o texto não é aderente à 

sistemática contemplada na Resolução-TCU 254/2013, calhando sua exclusão da norma proposta. 

(grifou-se)  

 

Emenda aditiva – “Alíneas ‘f’ e ‘g’ do inciso II do art. 3º” 

Redação proposta: 

f) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; 

g) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal. 

Justificativa: São situações que demandam o conhecimento dos autos pela autoridade para a 

continuidade do processo. 
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Emenda modificativa e aditiva– “caput do art. 4º” 

Redação original: “Art. 4º Aplicam-se a servidor lotado ou alocado temporariamente no 

gabinete do Presidente, do Corregedor, de ministro e de ministro-substituto as regras de acesso a que se 

refere o artigo anterior.” 

Redação proposta: “Art. 3º .... 

§ 1º O chefe de gabinete do Presidente, do Corregedor, de ministro e de ministro-substituto e os 

servidores com atividade de assessoria, por ele indicados, lotados ou alocados temporariamente nessas 

unidades, terão acesso às peças de processo a que se referem os incisos I e II; 

§ 2º Os demais servidores lotados ou alocados temporariamente no gabinete do Presidente, do 

Corregedor, de ministro e de ministro-substituto terão acesso às peças de processo a que se refere o 

inciso II; 

Justificativa: Como se tratada de complementação da matéria do caput do art. 3º e seus incisos, 

entende-se que, de acordo com a boa técnica legislativa, que não necessita constar como artigo autônomo. 

Outrossim, as regras de acesso passam a guardar maior compatibilidade com as atribuições dos 

servidores lotados nos gabinetes de autoridade, o que guarda consonância com proposta efetuada pelo 

ilustre Ministro-Substituto André Luís de Carvalho e com sugestões efetuadas pelo Ministro-Substituto 

Augusto Sherman Cavancanti. 

 

Emenda modificativa – “Parágrafos únicos dos arts. 4º e 7º” 

Redação original: “Parágrafo único. Em casos excepcionais, o chefe de gabinete poderá 

conceder o acesso de que trata o caput a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete da respectiva 

autoridade.” 

Redação proposta: “Art. 3º ... 

§ 3º O chefe de gabinete poderá conceder a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

acesso às peças de processo a que se refere o inciso II, desde que sejam públicas; 

“Art. 5º ... 

§ 3º O chefe de gabinete poderá conceder a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

acesso às peças de processo a que se refere o inciso II, desde que sejam públicas; 

Justificativa: Os terceirizados e estagiários possuem vínculos menos estreitos com o TCU do que 

seus servidores. Ademais, estes possuem um plexo maior de deveres e responsabilidade do que aqueles. 

Assim, como medida de salvaguarda, a concessão de acesso a pessoas com vínculos precários com a 

instituição deve ser cercada de maiores cautelas.  

Propõe-se, ainda, renumerar os artigos e parágrafos em função das emendas anteriores.  

 

Emenda modificativa– “Art. 5º”  

Redação original: “Art. 5º Ministro e ministro-substituto poderão conceder acesso a qualquer 

peça de processo de controle externo de sua relatoria a outra autoridade, servidor, terceirizado ou 

estagiário.” 
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Redação proposta: “Art. 4º Ministro e ministro-substituto, ou servidor por eles designados, 

poderão conceder acesso a qualquer peça de processo de controle externo de sua relatoria a outra 

autoridade ou servidor.” 

Justificativa: Aplicam-se as ponderações efetuadas anteriormente acerca do acesso a processos 

por terceirizados e estagiários. Outrossim, por questão de racionalidade administrativa, é proposto que as 

autoridades possam designar servidor com a incumbência de conceder o acesso das peças de processos de 

que trata a disposição normativa. 

Propõe-se, ainda, renumerar o artigo em função das emendas anteriores.  

 

Emenda modificativa – “Art. 6º, caput” 

 Redação original:  “Art. 6º Membro do Ministério Público junto ao TCU terá acesso:” 

 Redação proposta: “Art. 5º O Ministério Público junto ao TCU terá acesso:” 

Justificativa: A redação proposta é mais compatível com os princípios da unidade e 

indivisibilidade, aplicáveis ao Ministério Público junto ao TCU.  

Propõe-se, ainda, renumerar o artigo em função das emendas anteriores. 

 

Emenda modificativa e aditiva– “Art. 6º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’” 

Redação original:  Art. 6º ... 

II ...  

a) de processo no qual tenha atuado; 

b) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; e 

 Redação proposta: “Art. 5º ... 

II ...  

a) de processo no qual tenha atuado, inclusive por meio do exercício de representação; 

b) de processo sob sua responsabilidade por agir; 

... 

d) de processo do qual tenha pedido vista;  

e) de processo originador de cobrança executiva em que tenha responsabilidade por agir;  

f) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal; 

g) de processo instaurado em decorrência de deliberações adotadas nos processos abrangidos 

pela alínea “a” deste inciso; 

h) de processo para os quais registre em sistema informatizado sua possível intenção de interpor 

recurso; 

 

Justificativa:  
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A alteração da alínea ‘a’ e a inclusão da alínea ‘g’ são justificadas por permitirem ao Ministério 

Público junto ao TCU acompanhar os desdobramentos de sua atuação como representante, a teor do 

art.237, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 

A alteração da alínea ‘b’ é justificada em para compatibilizá-la com a alteração do caput. 

Para a alínea “d”, acolho as ponderações do ilustre Ministro Raimundo Carreiro: 

 “A hipótese da alínea "d" decorre da necessária simetria normativa em relação aos pedidos de vista 

formulados por ministros e ministros-substitutos, previstos na alínea "e" do inciso I do art. 6°.” 

A inclusão da alínea “e”, decorre da eventual necessidade de o membro do Ministério Público 

junto ao TCU consultar os autos originadores dos processos de cobrança executiva a seu cargo. Já a 

inclusão da alínea ‘f’ decorre da necessidade de fornecer subsídios para o Parquet se manifestar durante 

a apreciação de medidas cautelares em sessão colegiada do Tribunal. 

Finalmente, a inclusão da alínea ‘h’ decorre de sugestão do ilustre Ministro Raimundo Carreiro, a 

qual contempla a necessidade de acesso por parte do Ministério Público junto ao TCU aos processos para 

os quais intente interpor recursos. 

 

 

Emenda modificativa: – “Art. 7º” 

Redação original: “Art. 7º Aplicam-se a servidor lotado ou alocado temporariamente em 

gabinete de membro do Ministério Público junto ao TCU as regras de acesso a que se refere o artigo 

anterior.” 

Redação proposta: “Art. 5º. 

“§ 1º O chefe de gabinete de membro do Ministério Público junto ao TCU e os servidores com 

atividade de assessoria, por ele indicados, lotados ou alocados temporariamente nessas unidades, terão 

acesso às peças de processo a que se referem os incisos I e II; 

§ 2º Os demais servidores lotados ou alocados temporariamente em gabinete de membro do 

Ministério Público junto ao TCU terão acesso às peças de processo a que se refere o inciso II;” 

Justificativa: Trata-se de dispositivos similares àqueles referentes aos servidores lotados em 

gabinetes de ministros.  

 

Emenda modificativa: “caput do art. 9º”  

Redação original: “Art. 9º. A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) 

procederá aos ajustes necessários nas soluções de tecnologia da informação (soluções de TI) decorrentes 

do disposto nesta Resolução.” 

Redação proposta: “Art. 6º. A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) 

procederá, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, aos ajustes necessários nas soluções de tecnologia da 

informação (soluções de TI) decorrentes do disposto nesta Resolução.” 

Justificativa: Crê-se que a fixação de prazo para a implementação das medidas trará maior 

segurança aos aplicadores da norma e contribuirá para garantir a sua plena implementação em prazo 

compatível com a importância da matéria. 

Propõe-se, ainda, renumerar o artigo em função das emendas anteriores.  
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Emenda modificativa – “Parágrafo único do art. 9º”  

Redação original: Parágrafo único. Enquanto não concluídos os ajustes previstos no caput, 

ficam mantidas as regras de negócio implementadas nas soluções de TI à época da edição desta 

Resolução. 

Redação proposta: “Parágrafo único. No prazo mencionado no caput, a Secretaria de Soluções 

de Tecnologia da Informação (STI) deverá adotar procedimento de registro e rastreamento dos acessos a 

peças sigilosas, com a indicação da pessoa, da data da ocorrência e do processo pertinente.” 

Justificativa: Acolhe-se na essência a proposta efetuada pelo eminente Ministro-substituto André 

Luís de Carvalho, pois se trata da implementação de importante medida de salvaguarda que contribuirá, 

quando tal circunstância for requerida, para a manutenção do sigilo das informações em poder do TCU. 

Outrossim, a redação original versa sobre regra de transição a meu ver desnecessária, pois é 

razoável supor que, enquanto não implementadas as mudanças, prevalecem as regras então vigentes. 

Assim, a bem da concisão, entende pertinente a supressão do disposto na redação original. 

 

Emenda supressiva: “Art. 12” 

Redação original: “Art. 12. A definição das regras para operação em peça ou processo 

eletrônico de controle externo incumbe às respectivas unidades gestoras da solução de TI, observado o 

disposto em portaria do Presidente.” 

Justificativa: Trata-se de disposição que não guarda consonância com o objeto do presente 

projeto de norma. 

III 

16. Adicionalmente, foi efetuada proposta de alteração da Resolução-TCU 254/2013. Entretanto, entendo 

tratar-se de matéria que escapa aos propósitos destes autos e que não foi submetida previamente ao 

Plenário, nos termos do art. 75, § 1º, do Regimento Interno do TCU. Assim, creio que a proposta deva ser 

objeto de novo projeto de resolução, a critério da Presidência desta Casa. 

17. Outrossim, acolho a sugestão efetuada pelo Gabinete do Ministro Bruno Dantas para que seja 

determinado às Secretarias-Gerais de Controle Externo e da Presidência que apresentem ao Plenário plano de 

ação para a implementação do disposto na Resolução a ser aprovada. 

18. Em relação às sugestões efetuadas pelo ilustre Ministro Raimundo Carreiro em sua declaração de voto, de 

fato torna-se necessário aclarar que a permissão de acesso a determinado processo abrange seus apensos.  

19. Contudo, por impossibilidade técnica de implementação, deixo de acolher a proposta de concessão 

automática de acesso a peça sigilosa de processo mencionado em relatório ou voto de ministro. Nesse caso, o 

acesso ao processo mencionado se dará na forma do art. 4º da proposta de resolução.  

 

Ante todo o exposto, agradecendo as valorosas contribuições efetuadas, em especial aquelas da 

Secretaria das Sessões e do Gabinete da Presidência, sou de Parecer que o projeto de resolução seja 

aprovado, conforme a minuta que ora submeto à apreciação do Plenário. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 9 de dezembro de 

2015. 

 

BENJAMIN ZYMLER 

Relator 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

 

 Antecipo que acompanharei a proposta do relator, embora tenha posição distinta quanto a alguns 

aspectos da minuta de resolução ora apreciada, razão pela qual deixo registrada a minha posição sobre a 

matéria. 

 A regra é a publicidade dos atos estatais. É o que se depreende do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, ao mencionar expressamente o princípio da publicidade, e também o que se extrai dos incisos 

XXXIII e LX do art. 5º, com a seguinte redação: 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem 

 Nesse mesmo sentido já decidiu também o Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº 

25.382, impetrado contra ato do TCU que havia negado pedido de acesso aos autos formulado por 

empresa que era parte no processo, assim ementado (Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence): 

EMENTA: Tribunal de Contas da União: direito de acesso a documentos de processo 

administrativo. CF, art. 5º, XXXIII, XXXIV, 'b', e LXXII, e 37. Processo de representação 

instaurado para apurar eventual desvio dos recursos arrecadados com a exploração 

provisória do Complexo Pousada Esmeralda, situado no arquipélago de Fernando de 

Noronha/PE: direito da empresa-impetrante, permissionária de uso, ter vista dos autos da 

representação mencionada, a fim de obter elementos que sirvam para a sua defesa em 

processos judiciais nos quais figura como parte. Não incidência, no caso, de qualquer 

limitação às garantias constitucionais (incisos X e XXXIII, respectivamente, do art. 5º 

da CF). Ressalva da conveniência de se determinar que a vista pretendida se restrinja ao 

local da repartição, ou, quando permitida a retirada dos autos, seja fixado prazo para tanto. 

(grifei) 

 Há ainda a própria Lei de Acesso à Informação que, ao regulamentar os citados comandos 

constitucionais, enfatizou a publicidade como regra e a restrição de acesso como exceção, desde que 

verificadas as hipóteses autorizadas pela Constituição para se dispensar tratamento sigiloso a uma 

determinada matéria. 

 Tenho ciência que as restrições atualmente impostas pelo TCU no tocante ao acesso aos autos por quem 

não é parte assentam-se em entendimentos construídos dentro desta Corte, na busca de maior proteção às 

pessoas citadas nos processos que aqui tramitam e em relação aos quais ainda não há decisão do 

Colegiado desta Corte, mas apenas informações preliminares. 

 No entanto, em relação aos Ministros, Ministros-Substitutos, Procuradores do Ministério Público junto a 

este Tribunal e Auditores Federais de Controle Externo – Área Controle Externo, lotados na Secretaria-

Geral de Controle Externo, não vejo motivo, nem de ordem legal, nem no campo da conveniência, para 

impor restrições ao acesso aos autos de qualquer processo em tramitação que não esteja com a chancela 

de sigiloso. 
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 Ressalto que o atual sistema informatizado do TCU registra a data e a hora de todo e qualquer acesso a 

processo desta Corte, identificando quem o acessou. 

 Acrescento que minhas preocupações ficam maiores diante da constatação de prática adotada por quase 

todas as unidades técnicas deste Tribunal, sejam as da Segecex, da Segepres ou da Segedam, no sentido 

de, em elevadíssimo número de casos, classificar, em regra, como restritas as peças dos processos, 

independentemente de ser processo de controle externo ou administrativo e, mais grave, em 

desconformidade com a Constituição Federal, com a Lei de Acesso à Informação e a Resolução/TCU nº 

254/2013. 

 Citada Resolução, no §2º do art. 5º, estabelece que uma informação somente pode ser classificada como 

reservada, secreta ou ultrassecreta quando for imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, nos 

termos definidos no art. 7º da mesma resolução. 

Referido art. 7º elenca as diversas hipóteses em que uma informação pode ser considera 

imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, pode ser classificada no grau de 

confidencialidade reservado. 

 Para melhor esclarecimento, transcrevo, abaixo, o teor do citado art. 7º, com os meus grifos: 

Art. 7º São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, 

portanto, passíveis de classificação pelo TCU nos graus de confidencialidade reservado, 

secreto e ultrassecreto as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do 

País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 

internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 

tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 

nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou 

estrangeiras e seus familiares; ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência do Tribunal, bem como de investigação ou 

fiscalização em andamento. 

Parágrafo único. Para a classificação da informação nos graus de confidencialidade 

previstos no caput, deve ser observado o interesse público da informação e utilizado o 

critério menos restritivo possível, considerados:  

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e 

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. 

 Chamo a atenção para o fato de que as hipóteses enumeradas pela art. 7º estão, no meu entender, de 

acordo com a Constituição Federal. Ressalto, ainda, que o parágrafo único do art. 7º é enfático ao 

determinar que ao TCU que, ao classificar a informação nos graus de confidencialidade,  deve ser 

“utilizado o critério menos restritivo possível”. 
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 O art. 25, por sua vez, traz uma disciplina transitória, enquanto a Secretaria de Soluções de Tecnologia 

da Informação (STI) não proceder aos ajustes necessários nas soluções de TI decorrentes do disposto na 

citada Resolução/TCU nº 254/2013.  

Nesse sentido, o §3º do art. 25 autoriza que, até a implementação dos aludidos ajustes a cargo da 

STI, as informações sejam classificadas em sigilosa, restritas ou públicas. Nos termos do inciso II do 

citado §3º, somente podem ser classificadas como restritas as informações classificadas no grau 

reservado. Eis a redação do dispositivo: 

§ 3º Até a implementação dos ajustes previstos no caput, as informações classificadas nos 

termos desta Resolução devem ser cadastradas como: 

I – sigilosas: quando classificadas nos graus secreto, ultrassecreto, pessoal e sigiloso; 

II – restritas: quando classificadas no grau reservado; e 

III – públicas: quando classificadas no grau público. 

§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior, devem-se preservar os 

elementos relativos à classificação, nos termos do art. 11 desta Resolução. 

 Portanto, da simples leitura da Resolução/TCU nº 254/2013 é possível concluir o seguinte: 

1 – a regra é a publicidade, ou seja, o TCU deve, em regra, classificar a informação como pública; 

2 - até a implementação dos ajustes a cargo da STI, as informações devem ser classificadas em 

sigilosa, restritas ou públicas; 

3 – uma informação somente pode ser classificada como restrita quando for classificada no grau 

reservado; 

4 - uma informação somente pode ser classificada como reservada quando for imprescindível à 

segurança da sociedade ou do Estado. 

 Não obstante toda essa clareza da Resolução/TCU nº 254/2013, a prática neste Tribunal, como disse, é a 

de, em regra, classificar as informações como restritas, o que, data vênia, não encontra amparo na 

Constituição nem na Lei de Acesso à Informação nem na citada Resolução/TCU nº 254/2013. 

 Desse modo e considerando que a Resolução/TCU nº 254 é de 2013, ou seja, já tem quase três anos, 

entendo conveniente, nesta oportunidade, expedir as determinações que apresento ao final desta 

declaração de voto. 

 Para amenizar as restrições impostas pelo projeto de resolução, entendo que seria de todo conveniente 

acrescentar a alínea h ao inciso II do art. 3º e o § 4º ao mesmo artigo, com a seguinte redação: 

h) de processo que tenha sido referido no relatório ou no voto de ministro. 

§ 4º O acesso aos autos do processo implica o acesso a todos os processos que lhe estejam 

apensados. 

 Essa providência permitiria aos demais ministros e ministros-substitutos conhecer melhor os fatos, 

sempre que entendessem necessário esse acesso. Além disso, evitaria algumas situações que hoje, 

lamentavelmente, ocorrem em que o solicitante do acesso ao processo, geralmente o chefe de gabinete, é 

questionado pelo servidor da unidade na qual os autos do processo se encontram acerca dos motivos pelos 

quais se está requerendo o acesso. 

 Por coerência, caberia idêntica alteração no art. 5º do projeto de resolução, em relação ao Ministério 

Público junto ao TCU, o que implicaria acrescentar a alínea i ao inciso II e o § 4º, nos seguintes termos: 

h) de processo que tenha sido referido no relatório ou no voto de ministro. 
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§ 4º O acesso aos autos do processo implica o acesso a todos os processos que lhe estejam 

apensados. 

 Em face do exposto, acompanho o relator, com as ressalvas ora apresentadas. 

 No entanto, diante das considerações acima apresentadas, submeto à consideração do Plenário proposta 

no sentido de: 

 1 – determinar à Segecex, à Segepres, à Segedam, à Seplan e à Secoi que, nos exatos termos dos incisos 

XXXIII e LX do art. 5º da Constituição Federal, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

especialmente o seu art. 3º, inciso I, e da Resolução/TCU nº 254/2013, que expeçam orientação às suas 

unidades técnicas no sentido de: 

1.1 proceder à classificação das informações nos termos da referida legislação, adotando-se 

a publicidade como regra; 

1.2 somente classificar a informação como restrita quando citada informação atender aos 

requisitos constitucionais, legais e regulamentares para ser classificada no grau 

reservado, ou seja, quando for imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, 

conforme definição dada pelo §2º do art. 5º da aludida Resolução combinado com o 

art. 7º da mesma Resolução; 

1.3 o responsável pela classificação da informação deve formalizar, em instrumento 

próprio, as justificativas e demais informações exigidas pelo art. 11 da citada 

Resolução sempre que a classificação da informação em grau de confidencialidade 

não for o público. 

2 – fixar o prazo de 120 dias para que a Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) 

proceda aos ajustes necessários nas soluções de TI decorrentes do disposto na citada Resolução/TCU nº 

254/2013. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 

2016. 

 

RAIMUNDO CARREIRO 

Ministro 
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ACÓRDÃO Nº 260/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 021.512/2013-2.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII - Administrativo  

3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  

4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Soluções de TI (STI); Secretaria das Sessões (Seses); Consultoria 

Jurídica (Conjur); Assessoria de Segurança da Informação e Governança de TI (Assig); Secretaria de 

Planejamento, Métodos e Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin); Secretaria de 

Gestão de Sistemas e Informação para o Controle (Seginf) e Secretaria de Infraestrutura de TI (Setic)  

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Projeto de Resolução que dispõe sobre o acesso 

a peças de processos de controle externo no âmbito dos gabinetes de autoridades do Tribunal de Contas 

da União, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante 

as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos art. 79 a 84 do Regimento Interno, em:  

9.1. aprovar o Projeto de Resolução, na forma do texto anexo;  

9.2. determinar às Secretarias-Gerais de Controle Externo e da Presidência que apresentem ao 

Plenário, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para a implementação do disposto na Resolução 

aprovada por este Acórdão, que contenha, dentre outras, as medidas necessárias para que os Gabinetes de 

autoridades do TCU efetivamente tenham acesso: 

9.2.1 às peças públicas (art. 2º, inciso II, da Resolução aprovada por este Acórdão) de todos 

os processos de controle externo (arquivados, em trâmite e que venham a ser autuados); 

9.2.2. às peças sigilosas (art. 2º, inciso I, da Resolução aprovada por este Acórdão), cuja 

classificação quanto ao grau de confidencialidade deve ser devidamente justificada, dos processos que se 

enquadrem nas hipóteses previstas nos arts. 3º e 5º da Resolução aprovada por este Acórdão (arquivados, 

em trâmite e que venham a ser autuados);  

9.3. autorizar o arquivamento dos autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0260-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 

(Relator), Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e André 

Luís de Carvalho. 
 

(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 

(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

Presidente Relator 

Fui presente: 
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(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 
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RESOLUÇÃO - TCU Nº 276, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

Dispõe sobre o acesso a peças de processos de controle 

externo no âmbito dos gabinetes de autoridades do 

Tribunal de Contas da União. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 

regulamentares, 

considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sobre o acesso à 

informação previsto na Constituição Federal; 

considerando a Resolução-TCU nº 254, de 10 de abril de 2013, que dispõe sobre a 

classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do TCU; 

considerando a Política Corporativa de Segurança da Informação do TCU (PCSI/TCU) 

disposta em normativo específico do Tribunal; 

considerando os procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e 

documentos relativos à área de controle externo, nos termos definidos em normativo específico do TCU; 

considerando a implantação do processo eletrônico de controle externo (e-TCU) no âmbito do 

Tribunal; 

considerando a necessidade de regulamentar o acesso de autoridades e integrantes dos 

respectivos gabinetes a peças de processos de controle externo; e 

considerando os estudos e os pareceres constantes do processo TC 021.512/2013-2, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O acesso a peças de processos de controle externo por parte das autoridades do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e integrantes dos respectivos gabinetes observará os critérios 

estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I – peça sigilosa: peça de processo cujo grau de confidencialidade se enquadre em alguma das 

hipóteses previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 5º da Resolução TCU 254/2013; 

II – peça pública: peça de processo que não se enquadre no conceito de peça sigilosa de que 

trata o inciso anterior; 

III - responsável por agir: unidade do Tribunal ou pessoa a quem incumbe realizar 

determinado ato, em dado momento, relativamente a um processo ou documento;  
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CAPÍTULO II 

DO ACESSO DE MINISTRO E MINISTRO-SUBSTITUTO DO TRIBUNAL 

 

Art. 3º Ministro e ministro-substituto terão acesso: 

I - a qualquer peça pública; e 

II - a qualquer peça: 

l) de processo de sua relatoria; 

m) de sua autoria ou de autoria de seu gabinete;  

n) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

o) de processo no qual atuar como relator de recurso;  

p) de processo do qual tenha pedido vista;   

q) de processo sob responsabilidade por agir de seu gabinete; 

r) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal. 

§ 1º Os servidores lotados ou alocados temporariamente no gabinete do Presidente, do 

Corregedor, de ministro e de ministro-substituto terão acesso às peças de processo a que se refere o inciso 

II; 

 § 2º O chefe de gabinete do Presidente, do Corregedor, de ministro e de ministro-substituto e 

os servidores com atividade de assessoria, por ele indicados, lotados ou alocados temporariamente nessas 

unidades, terão acesso também às peças de processo a que se refere o inciso I; 

§ 3º O chefe de gabinete poderá conceder a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

acesso às peças de processo a que se refere o inciso II, desde que sejam públicas; 

§ 4º Em caso de processos apensados, a regra de acesso mais abrangente se estende 

reciprocamente entre o processo principal e os a ele apensados. 

Art. 4º Ministro e ministro-substituto, ou pessoa por eles designada, poderão conceder acesso 

a qualquer peça de processo de controle externo de sua relatoria a outra autoridade ou servidor. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU 

 

Art. 5º O Ministério Público junto ao TCU terá acesso: 

I - a qualquer peça pública; e 

II - a qualquer peça: 

k) de processo no qual tenha atuado, inclusive por meio do exercício de representação; 

l) de processo sob sua responsabilidade por agir; 

m) de processo em pauta de sessão colegiada do Tribunal; 

n) de processo do qual tenha pedido vista;  
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o) de processo originador de cobrança executiva em que tenha responsabilidade por agir;  

p) de processo ao qual se refira comunicação ou homologação de cautelar a ser proferida em 

sessão colegiada do Tribunal; 

q) de processo instaurado em decorrência de deliberações adotadas nos processos abrangidos 

pela alínea “a” deste inciso; 

r) de processo para os quais registre em sistema informatizado sua possível intenção de 

interpor recurso. 

§ 1º Os servidores lotados ou alocados temporariamente em gabinete de membro do 

Ministério Público junto ao TCU terão acesso às peças de processo a que se refere o inciso II; 

§ 2º O chefe de gabinete de membro do Ministério Público junto ao TCU e os servidores com 

atividade de assessoria, por ele indicados, lotados ou alocados temporariamente nessas unidades, terão 

acesso também às peças de processo a que se refere os incisos I; 

§ 3º O chefe de gabinete poderá conceder a terceirizado ou estagiário alocado no gabinete 

acesso às peças de processo a que se refere o inciso II, desde que sejam públicas; 

§ 4º Em caso de processos apensados, a regra de acesso mais abrangente se estende 

reciprocamente entre o processo principal e os a ele apensados. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 6º A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) procederá, no prazo de 

até 120 (cento e vinte) dias, aos ajustes necessários nas soluções de tecnologia da informação (soluções de 

TI) decorrentes do disposto nesta Resolução. 

Parágrafo único. No prazo mencionado no caput, a Secretaria de Soluções de Tecnologia da 

Informação (STI) deverá adotar procedimento de registro e rastreamento dos acessos a peças sigilosas, 

com a indicação da pessoa, da data da ocorrência e do processo pertinente. 

Art. 7º O uso inadequado do disposto nesta Resolução fica sujeito à apuração de 

responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor. 

Art. 8º Fica o Presidente autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação desta 

Resolução, dispor sobre o acesso de servidores, terceirizados e estagiários da Secretaria do Tribunal a 

peças de processos de controle externo, bem como dirimir os casos omissos. 

Art. 9º Aplica-se a peças de processos administrativos, no que couber, o disposto nesta 

Resolução. 

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 

2016. 

 

AROLDO CEDRAZ 

Presidente 
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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 

TC 000.585/2015-7  

Natureza: Representação (com pedido de medida cautelar). 

Órgão: Ministério da Fazenda (vinculador)     

Representantes: Senador da República, Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque; Deputado 

Distrital, Joe Carlo Viana Valle. 

Representação legal: Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e outros.    

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO 

DE VALORES DEVIDOS AO FCDF. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANTECIPAÇÃO EM FACE DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA 

CAUTELAR. APENSAMENTO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 

 

RELATÓRIO 

 

  Transcrevo a seguir, a instrução lavrada no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Fazenda 

Nacional (peça 50), cujas conclusões contaram com a anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica 

(peças 51 e 52), bem como do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sergio 

Ricardo Costa Caribé (peça 54) 

 

“INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de documento autuado como representação, com pedido de medida cautelar, 

contra decisão do Ministério da Fazenda, que negou a antecipação de valores devidos ao Governo do 

Distrito Federal à conta do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), bem como em face do ex-

Governador do Distrito Federal, Sr. Agnelo Santos Queiroz Filho, por suposta má gestão dos recursos 

do FCDF (peça 1). 

HISTÓRICO 

2. Em instrução preliminar (peça 7), o auditor da Secex Fazenda, ao realizar o exame de 

admissibilidade da peça inicial, concluiu estarem preenchidos os requisitos previstos no RI/TCU 

necessários ao trâmite e julgamento do feito nesta Corte de Contas, tanto no que diz respeito aos 

aspectos objetivos - matéria de competência do Tribunal, responsável sujeito à sua jurisdição, redação 

clara e objetiva, nome, endereço e qualificação dos representantes, e relato do indício concernente à 

irregularidade ou ilegalidade representada -, quanto aos aspectos subjetivos - representantes legitimados 

para representar perante o Tribunal. Quanto às supostas irregularidades representadas, o auditor 

assinalou que o Sr. Agnelo Santos Queiroz Filho, ex-Governador do Distrito Federal, não pode ser 

considerado responsável perante o TCU, haja vista que não é o gestor do FCDF. 

3. Além da admissibilidade da representação, o auditor da Secex Fazenda, após análise da 

matéria, chegou às seguintes conclusões: 

3.1 os representantes carecem de legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de ações de 

fiscalização. 

3.2 a medida cautelar postulada pelos representantes deve ser indeferida face à ausência do 

pressuposto da “fumaça do bom direito”, o fumus boni iuris. 

3.3 os elementos presentes aos autos são insuficientes para a imediata análise de mérito da 

presente representação, razão por que deve-se promover, em caráter preliminar, a realização de oitivas 

do Ministério da Fazenda (MF), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), bem como do Fundo Constitucional do Distrito Federal 

(FCDF) e do Governo do Distrito Federal (GDF), para que, no prazo de 15 dias, encaminhem os 

documentos/informações relacionados a seguir: 

3.3.1 do Governo do Distrito Federal e do Fundo Constitucional do Distrito Federal: pedido de 

antecipação de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal ao Ministério da Fazenda, bem 

como explique a situação atual, esclarecendo se os recursos do FCDF foram repassados conforme 

aprovação orçamentária federal e por que os recursos não foram suficientes para o cumprimento das 

obrigações. 

3.3.2 do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da 

Secretaria do Tesouro Nacional: a resposta ao pedido de antecipação de recursos do FCDF, explicando 

sobre a negativa de repasse além da cota prevista na Lei 10.633/2002, além de mencionar os impactos 

sobre a programação financeira da União em caso de antecipação. 

4. O diretor e o titular da unidade técnica manifestaram-se de acordo com a proposta formulada 

pelo auditor. O primeiro, no entanto, dada a urgente necessidade de apreciação da matéria, registrou em 

seu despacho (peça 8) que sua proposta seria, a princípio, pelo conhecimento da presente representação, 

negando-lhe provimento em razão de a peça inicial ter sido direcionada a agente não responsável pelo 

FCDF, sem identificação formal do responsável e do ato supostamente eivado de ilegalidade ou 

irregularidade. Consignou ainda que o pedido se refere à autorização de liberação de recursos em 

valores superiores ao previsto no ato legal que dispõe sobre o FCDF, e que o Tribunal de Contas da 

União não dispõe de competência constitucional para determinar a liberação de recursos não previstos 

em lei, por situar-se no âmbito da análise de conveniência e oportunidade da Administração. 

5. O Sr. Relator, Ministro Raimundo Carreiro, discordando em parte da unidade técnica, assim se 

manifestou em sua decisão (peça 14): 

5.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 

5.2 deferir, em parte, o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars, formulado pelos 

representantes, tendo em vista estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni 

iuris, pressupostos necessários para adoção da referida medida, para, com fulcro no art. 276 do 

RI/TCU: 

5.2.1. afastar, cautelarmente, até o julgamento definitivo destes autos, qualquer interpretação do 

art. 4º da Lei 10.633/2002, no sentido de dar-lhe configuração de vedação à antecipação de quotas, ou 

sua complementação, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, uma vez que o dispositivo configura-

se como garantia mínima de entrega de recursos do FCDF ao beneficiário; 

5.2.2. facultar aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento que adotem a antecipação ou 

complementação de quotas do FCDF ao Governo do Distrito Federal, informando-lhes que só é possível 

a negativa da antecipação, por ato administrativo devidamente motivado e em função da impossibilidade 

financeira do Tesouro Nacional, decorrente de despesas de igual estatura constitucional, que se 

configurem como proteção de direitos individuais e sociais fundamentais estabelecidos no art. 196 da 

Constituição Federal; 

5.3. realizar oitivas, com fundamento no art. 276, § 3º, do RI/TCU: 

5.3.1. do Governo do Distrito Federal e do Fundo Constitucional do Distrito Federal, para que, no 

prazo de 15 dias, sejam encaminhados os seguintes documentos/informações: pedido de antecipação de 

recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal ao Ministério da Fazenda, bem como explique a 

situação atual, esclarecendo se os recursos do FCDF foram repassados conforme aprovação 

orçamentária federal e por que os recursos não foram suficientes para o cumprimento das obrigações; 

5.3.2. do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da 

Secretaria do Tesouro Nacional, para que, no prazo de 15 dias, sejam encaminhados os seguintes 

documentos/informações: a resposta ao pedido de antecipação de recursos do Fundo Constitucional do 

Distrito Federal, explicando sobre a negativa de repasse além da cota prevista na Lei nº 10.633/2002, 

além de mencionar os impactos sobre a programação financeira da União em caso de antecipação; 
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5.4. encaminhar cópia da presente Decisão, acompanhada da instrução à peça 6 (na verdade, 

consta da peça 7) destes autos: 

5.4.1. aos órgãos aos quais serão dirigidas as oitivas ora propostas, para subsidiar as 

manifestações a serem requeridas; 

5.4.2. ao Senador da República, Sr. Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, e ao Deputado 

Distrital, Sr. Joe Carlo Viana Valle. 

5.5. Encaminhem-se os autos à Secex-Fazenda para as providências a seu turno, com a 

URGÊNCIA que a matéria demanda. 

6. O Sr. Relator, Ministro Raimundo Carreiro, na Sessão Plenária de 28/1/2015, submeteu para 

referendo do colegiado pleno deste Tribunal, nos termos do § 1º do art. 276 do RI/TCU, decisão 

proferida nos autos do presente processo (peça 28), em que defere, em parte, medida acautelatória para: 

6.1 afastar qualquer interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, que configure vedação à 

antecipação ou complementação de quotas duodecimais do Fundo Constitucional do Distrito Federal 

(FCDF); e 

6.2 facultar aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, que adotem a antecipação ou 

complementação de quotas do FCDF, informando-lhes que só é possível a negativa de antecipação por 

ato administrativo devidamente motivado e em função da impossibilidade financeira do Tesouro 

Nacional, decorrente de despesas de igual estatura constitucional, que se configurem como proteção de 

direitos individuais e sociais fundamentais estabelecidos no art. 196 da Constituição Federal. 

7. Ocorre que, conforme consta na Ata nº 2 da Sessão Ordinária do Plenário de 28/1/2015, o 

colegiado Pleno, com a concordância do relator, decidiu suspender o comando do item 43.2.2 (parágrafo 

6.2 supra) da decisão cautelar supramencionada (peça 14, p. 6), para que seu exame seja realizado após 

a promoção de oitivas, restando referendadas as demais providências determinadas na mencionada 

decisão cautelar. 

8. As oitivas foram promovidas e as respostas constam às peças 43 a 46. 

EXAME TÉCNICO 

9. Em resposta às oitivas promovidas por esta Secretaria, por meio dos Ofícios 0009/2015 a 

0012/2015-TCU/SecexFazenda, de 26/1/2015 (peças 15 a 18), e 0031/2015-TCU/SecexFazenda, de 

30/1/2015 (peça 34), os órgãos e entidades ouvidos apresentaram as informações e/ou esclarecimentos 

constantes das peças 43 a 46. 

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 

10. A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF) informou que (peça 43): 

10.1 solicitou antecipação de R$ 400 milhões correspondente ao duodécimo previsto para o FCDF, 

Grupo de Natureza de Despesa - GND 1 (pessoal e encargos sociais), por intermédio do Ofício 

820/2014-GAB/SEF, de 19/12/2014 (peça 43, p. 4). O referido expediente salientava que com a referida 

antecipação, a previsão do duodécimo para janeiro de 2015 passaria de R$ 912.554.482,67 para 

R$ 1.312.554.482,67, na categoria de despesas de gastos com pessoal, e que os recursos antecipados 

seriam oportunamente compensados nos duodécimos dos meses subsequentes. O aludido pedido, segundo 

o GDF, não foi atendido pelo Ministério da Fazenda. A SEF/DF ressalta, porém, que em oportunidade 

anterior, R$ 300 milhões foram antecipados à conta da quota duodecimal do Fundo. A aludida 

importância foi antecipada ante o pedido estampado no Ofício 149/2014-SUTES/SEF, de 24/7/2014 

(peça 43, p. 5). 

10.2 Os recursos aprovados na Lei Orçamentária Federal de 2014 foram repassados ao Fundo 

Constitucional do Distrito Federal, conforme demonstrado em tela do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI (peça 43, p. 7). 

10.3 A situação financeira atual do GDF e sua gestão inspiram cuidados no que diz respeito aos 

compromissos assumidos com terceiros, sobretudo quando se trata de pagamento de folha mensal dos 

servidores distritais dependentes do Tesouro local, haja vista o déficit projetado para a folha de janeiro 

de 2015 da ordem de R$ 300 milhões e de R$ 500 milhões para o mês de fevereiro de 2015, incluindo 

recursos do FCDF, razão por que o GDF solicitou antecipação de recursos do citado fundo, visando 
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minimizar situação caótica por que passa o GDF, assim como evitar transtornos ou falta de pagamento 

de servidores. 

10.4 A insuficiência de recursos do FCDF para o cumprimento das obrigações assumidas pelo 

governo distrital pode ser justificada, segundo o GDF, em razão dos seguintes motivos: 

10.4.1 nos últimos anos, o GDF adotou políticas de gestão que proporcionaram reestruturação de 

carreiras, notadamente nas áreas da educação e saúde; nomeações de concursados para a área de 

segurança pública, educação e saúde; concessão de gratificações; dentre outros benefícios, a exemplo de 

auxílio-moradia e atualização de auxílio-alimentação para militares, previsto com fundamento na Lei 

Federal 10.486/2002, bem assim aumento de cotas mensais voltadas aos serviços voluntários para a 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 

10.4.2 Destaca o GDF, por outro lado, que o FCDF é atualizado pelo índice de variação da 

Receita Corrente Líquida (RCL) da União. Os gastos com pessoal, porém, cresceram acima do reajuste 

aplicado ao FCDF. Por essa razão, os recursos disponibilizados pela União ao GDF, por intermédio do 

Fundo, não são suficientes para o pagamento das folhas das áreas de saúde e educação, conforme 

demonstrativo apresentado à peça 43, p. 8. 

Secretaria de Orçamento Federal do MPOG 

11. A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, em resposta à oitiva promovida por este Tribunal, informa à peça 44, que  no Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA/2015 há dotação orçamentária prevista na Unidade Orçamentária 73.901 - 

Fundo Constitucional do Distrito Federal, no valor aproximado de R$ 12,4 bilhões, sendo R$ 10,3 

bilhões provenientes do orçamento fiscal e R$ 2,1 bilhões da seguridade social. 

12. A SOF, num enfoque estritamente orçamentário, faz ainda três observações: 

12.1 a dotação em referência, à luz do que determina o art. 53, inciso I, da Lei 13.080/2015 

(LDO/2015), poderá ser executada caso o PLOA/2015 não seja sancionado pelo Presidente da República 

até 31/12/2014, o que será considerado antecipação de crédito orçamentário à conta da LOA/2015, nos 

termos do § 1º do mesmo dispositivo. 

12.2 não há possibilidade de contingenciamento da dotação prevista para o Fundo, haja vista que 

o FCDF, conforme item 37 do Anexo III da LDO/2015, insere-se entre as despesas que não serão objeto 

de limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar 101/2000, c/c art. 53, inc. I, 

da Lei 13.080/2015. 

12.3 a dotação orçamentária para o FCDF é anual, de acordo com o art. 2º, c/c o art. 34 da 

Lei 4.320/1964. 

13. A SOF esclarece, por fim, que caberia à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) avaliar os 

impactos sobre a programação financeira da União, haja vista que cabe àquela Secretaria elaborar a 

programação financeira, bem como gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional, nos termos do art. 

21, inciso I, do Decreto 7.482/2011. Compete ao Ministério da Fazenda, portanto, se pronunciar sobre o 

assunto. 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/MF 

14. A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda 

(SPOA/SE/MF), por sua vez, informa à peça 46, que a Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e 

Análise Contábil - COGEF/SPOA/SE/MF, na qualidade de Órgão Setorial do Sistema de Administração 

Financeira Federal, realiza a consolidação das propostas de programação financeira dos órgãos 

vinculados, observando as dotações orçamentárias disponíveis e os limites globais mensais fixados no 

decreto de programação financeira. 

15. No que tange ao FCDF, a SPOA esclarece que as liberações de recursos seguem o disposto no 

art. 4º da Lei 10.633/2002. Isso significa que até 9/2/2015 - data de resposta da oitiva (peça 15) 

promovida ao Ministério da Fazenda -, foram disponibilizados ao Governo do Distrito Federal, por meio 

do referido Fundo, duas parcelas de R$ 1,033 bilhão referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, 

respectivamente. Liberações adicionais levarão em conta a programação financeira informada pelo 

Órgão Central (Secretaria do Tesouro Nacional) para o Ministério da Fazenda como um todo, elaborada 
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a partir do fluxo de caixa do Governo Federal e das diretrizes fiscais. Assim, no âmbito do Órgão 

Setorial do Ministério da Fazenda, eventual liberação, em caráter excepcional, ficaria condicionada à 

disponibilização específica de recursos pelo Tesouro Nacional, de modo a não comprometer as metas de 

resultado previstas para o Governo Federal sob o gerenciamento da STN. 

Secretaria do Tesouro Nacional/MF 

16. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por seu turno, informa por intermédio do Ofício 

48/2015/COGER/GABIN/STN/MF-DF, de 12/2/2015 (peça 45), que o pedido de antecipação de R$ 400 

milhões, correspondente ao duodécimo previsto para o FCDF, foi protocolado no Ministério da Fazenda 

em 22/12/2014, pelo então Secretário de Fazenda do DF, Sr. Adonias dos Reis Santiago, por meio do 

Ofício 820/2014/GAB/SEF, de 19/12/2014 (peça 43, p. 4). O assunto foi submetido à análise da STN por 

meio do Memorando 1.129/2014/SPOA/SE-MF, de 23/12/2014, da Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda - SPOA/MF, órgão responsável pela unidade 

orçamentária "73.105 - Governo do Distrito Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da 

Fazenda", prevista no art. 3º da Lei 10.633/2002, diploma legal que instituiu o Fundo Constitucional do 

Distrito Federal. 

17. Esclarece a STN, ademais, que os recursos do FCDF são entregues ao GDF nos moldes 

previstos no art. 4º da Lei 10.633/2002, vale dizer, até o dia 5 de cada mês, à razão de duodécimos. Esses 

recursos fazem parte do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, que para o exercício de 

2015, ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, e sua execução provisória segue o disposto no 

art. 53 da LDO/2015 - Lei 13.080/2015. 

18. Acrescenta que não chegou ao conhecimento da STN qualquer demanda ratificando 

formalmente o pedido por parte do novo Governo do Distrito Federal, ou de seu novo Secretário de 

Fazenda, sobre a necessidade da antecipação, a despeito da situação de problemas no GDF, ventilada 

no presente processo. 

19. Apesar de não afetar as transferências ao FCDF, a STN alerta sobre as medidas fiscais 

adotadas desde o final do exercício de 2014, no sentido de promover o equilíbrio nas contas do Governo 

Federal e, portanto, com pouca margem para alterações na programação financeira preliminar, que 

inclusive foi reduzida para 1/18 avos no caso das despesas da União. 

20. Assinala a STN, por oportuno, que o atendimento da demanda do GDF deve observar os 

dispositivos previstos na Lei 4.320/1964 e no Decreto 93.872/1986 que, entre outros assuntos, tratam da 

programação financeira do Tesouro Nacional. Nesse contexto, explica que é de sua responsabilidade a 

elaboração da programação financeira e a aprovação dos limites de saque, tendo em vista a previsão de 

fluxo de caixa, que conforme mencionado, encontra-se em situação de restrição, dada a não aprovação 

do orçamento de 2015, as medidas de restrição fiscal adotadas com o objetivo de equilibrar as contas da 

União. Assim, qualquer despesa adicional, nesse momento, acarretará impactos na programação 

financeira. 

21. Informa, em acréscimo, que o entendimento da STN, para as transferências ao FCDF, é seguir 

os ditames do art. 4º da Lei 10.633/2002, vale dizer, entrega dos recursos à razão de duodécimos até o 

dia 5 de cada mês. Além disso, eventual antecipação de recursos ao Fundo deve ser compensada dentro 

do exercício em curso, o que não ajudaria a situação econômica do Distrito Federal, que, em momento 

posterior, teria de conviver com parcelas inferiores às comumente repassadas. Ademais, haja vista a não 

aprovação do orçamento de 2015 até o presente, e à luz do que dispõe a LDO/2015, duas parcelas de 

R$ 1,033 bilhão foram realizadas respectivamente em 5/1/2015 e 5/2/2015, considerando-se tais 

liberações como antecipações. 

22. Entende a STN, desse modo, que assim que aprovado o orçamento, deve-se seguir um rito, por 

competência institucional, onde primeiramente elabora-se a programação financeira da União, conforme 

os limites estabelecidos no Decreto de programação, e quaisquer adiantamentos ou complementações 

serão tratados de forma excepcional, observadas as disponibilidades de caixa e o equilíbrio entre 

receitas e despesas, de modo a não colocar em risco as metas de resultado previstas na LDO. 
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23. Destaca a Secretaria do Tesouro Nacional, a propósito, que o Ministério da Fazenda promoveu 

no mês de janeiro a aprovação de garantias à operação de crédito firmada em 29/1/2015 entre o Banco 

do Brasil e o GDF, no valor de R$ 500 milhões, importância essa superior ao valor solicitado a título de 

antecipação. 

24. O Tesouro Nacional finaliza seus esclarecimentos concluindo pelo afastamento do periculum in 

mora, haja vista que o Governo do Distrito Federal, mesmo sem a aprovação do Orçamento da União 

para 2015, já recebeu duas parcelas referentes às cotas do FCDF, além da aprovação, pelo Ministério 

da Fazenda, da operação de crédito com o Banco do Brasil em valor superior ao solicitado como 

antecipação de quota do FCDF. 

Exame de Admissibilidade 

25. O Ministro Raimundo Carreiro, Relator do presente feito, em sua Decisão à peça 14, conheceu 

da representação ora em análise, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 

e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal (item 43.1, p. 6, peça 14). 

26. Apesar de superada, na presente etapa processual, uma eventual discussão sobre a 

admissibilidade da presente demanda, registre-se, com a devida vênia ao Sr. Relator e àqueles que 

entendem de outro modo, que nosso entendimento é pelo não conhecimento da representação, porquanto 

não presentes os pressupostos formais de admissibilidade previstos no Regimento Interno desta Corte. 

Justifica-se. 

27. O documento constante da peça inaugural (peça 1) cuida de representação contra decisão do 

Ministério da Fazenda, que “negou a entrega de valores [do FCDF] ao Distrito Federal em montante 

superior a um duodécimo mensal, sob o argumento da suposta vedação encartada no art. 4º da Lei 

10.633/2002”.  Por ter sido amplamente divulgado pela imprensa, os representantes consideram tratar-

se de fato notório, cuja prova ficaria dispensada nos termos no art. 334, inc. I, do Código de Processo 

Civil. Não é, todavia, o que dispõe o RI/TCU. 

28. Com efeito, um dos requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 237 c/c o 

art. 235 é que a representação esteja acompanhada de indício concernente à irregularidade ou 

ilegalidade representada. Constata-se, no entanto, que os representantes não trazem aos autos indício ou 

elemento capaz de evidenciar nenhuma irregularidade, nem mesmo nas matérias divulgadas pela 

imprensa do fato contra o qual representam; bem como não indicam nenhum veículo de comunicação 

que tenha noticiado a negativa de entrega ou antecipação, pelo Ministério da Fazenda, de valores 

alusivos ao FCDF. Em nosso entendimento, a representação resta, assim, desacompanhada de indício 

concernente ao ato representado, merecendo, portanto, ser arquivada nos termos regimentais. 

29. Ademais, o ato supostamente ilegal ou irregular contra o qual os demandantes representam, a 

nosso ver, não apresenta ilegalidade ou irregularidade alguma. De fato, num exame perfunctório e de 

pouco rigor, não há ilegalidade ou irregularidade em decisão que nega antecipação ou complementação 

da quota duodecimal ao Governo do Distrito Federal, haja vista que a Lei 10.633/2002 dispõe 

literalmente em seu art. 4º que "Os recursos correspondentes ao FCDF serão entregues ao GDF até o 

dia 5 de cada mês, [...], à razão de duodécimos". Ora, se o Ministério da Fazenda está seguindo os 

ditames do art. 4º - e os representantes em nenhum momento afirmam que não está ou que o faz fora dos 

parâmetros estabelecidos em lei -, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade a ser 

investigada; tampouco indício de ilegalidade ou irregularidade. E, não havendo ilegalidade ou 

irregularidade - ou indício -, deve-se negar seguimento ao presente feito, porquanto não preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. 

Análise de mérito / oitivas 
30. Os representantes entendem que o Ministério da Fazenda, ao negar a entrega da importância 

pretendida pelo Governo do Distrito Federal, procedeu interpretação formal do art. 4º da Lei 

10.633/2002, sem atentar para o espírito ou finalidade última da norma, restringindo o sentido último 

para que foi criada. 

31. A Lei 10.633/2002 estabelece em seu art. 4º que: 
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 Art. 4º Os recursos correspondentes ao FCDF serão entregues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a partir de 

janeiro de 2003, à razão de duodécimos 

32. Os representantes consideram que não se pode interpretar o dispositivo em referência 

aplicando-lhe o sentido de vedar a entrega de valores superiores a um duodécimo, pois representa, em 

verdade, uma garantia ao Distrito Federal, um direito mínimo passível de ser ampliado em situações de 

anormalidade, a exemplo da vivenciada pelo Distrito Federal no início deste ano. A situação de 

anormalidade mencionada pelos representantes consubstancia-se, segundo eles, numa crise 

orçamentário-financeira, evidenciada por notícias de protestos e greves de servidores e funcionários 

terceirizados, em razão de atrasos e não pagamento de salários, especialmente nas áreas de educação e 

saúde. 

33. Argumentam os representantes que a interpretação de normas relativas ao Distrito Federal 

deve levar em conta sua configuração sui generis e heteróclita, visto que presta serviços à União e 

abriga em seu território representações das diversas nações estrangeiras. Complementam seus 

argumentos com excerto de Acórdão do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar a ADI 3.756-DF 

proposta pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (peça 1, p. 4), assentou a singularidade 

do DF como unidade da federação, encontrando-se bem mais próximo da estruturação de um Estado-

membro do que da arquitetura constitucional dos Municípios. 

34. Asseveram os representantes, em complemento, que a redação dada ao art. 4º da 

Lei 10.633/2002 foi formulada para assegurar um mínimo de repasse mensal ao Distrito Federal, de 

modo a priorizar as necessidades orçamentárias daquela unidade da federação. Necessidades 

justificadas e não arbitrárias, segundo os representantes. Afirmam, ainda, que o duodécimo foi pensado 

para retirar a negociação política no momento da liberação, garantindo um mínimo a ser liberado ao 

DF mensalmente e não como forma de planejamento orçamentário da União. Mais que isso, o 

retrocitado dispositivo legal configura-se como garantia mínima de repasse ao DF. E uma garantia não 

pode ser transformada pelo intérprete como vedação. Em outros termos, afirmam os representantes que é 

juridicamente possível, no ordenamento constitucional vigente, o recebimento de valores superiores a um 

duodécimo mensal em situações de anormalidade no Distrito Federal, quer sob a forma de antecipação, 

quer sob a forma de aumento da parcela duocedimal. 

35. Nesse sentido, os representantes alegam que os dispositivos da Lei 10.633/2002 devem ser 

interpretados conforme a Constituição, afastando-se o resultado interpretativo dado pelo Ministério da 

Fazenda. 

36. Em linha complementar de argumentação, os representantes ponderam que o art. 21, inciso 

XIV, da Carta Magna, expressa determinação relativa ao FCDF, qual seja: 
 Art. 21 Compete à União: 

 (...) 

 XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 

Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por 

meio de fundo próprio; 

 (...) 

37. O dispositivo constitucional em referência, segundo os representantes, atribui à União duas 

obrigações: a) organizar e manter as polícias e o corpo de bombeiros militar do DF; e b) prestar 

assistência financeira por meio de fundo próprio. A Lei 10.633/2002, por seu turno, operacionaliza o 

dispositivo constitucional em comento, impondo, em consonância com o art. 1º do mencionado diploma 

legal, as seguintes obrigações à União: 1º) prover o Distrito Federal de recursos necessários à 

organização e manutenção das polícias e do corpo de bombeiros militar; e 2º) prover o Distrito Federal 

de recursos necessários de modo a prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de 

saúde e educação. Entendem os representantes, desta feita, que não é possível afirmar que o duodécimo 

opera como vedação, a ponto de deixar a população sem os recursos necessários à prestação de 

assistência financeira para a execução dos serviços públicos de saúde e educação.  
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38. Prosseguem os representantes afirmando que o Distrito Federal passa por uma situação 

financeira gravíssima, que impede o cumprimento dos mandados constitucionais relativos aos direitos 

fundamentais à saúde e à educação, estampados nos art. 196 e 205 da Carta Magna. Reclamam com 

isso, que a União, ao negar-se injustificadamente a entregar parcela do FCDF em montante superior a 

um duodécimo, acaba por descumprir os direitos fundamentais sobreditos, sob indevido manto de uma 

vedação inexistente presente no art. 4º da Lei 10.633/2002. 

39. Aduzem os representantes, em acréscimo, que além de descumprir o princípio da legalidade 

administrativa, a decisão do Ministério da Fazenda descumpre o ordenamento jurídico como um todo, 

com ofensa a princípios constitucionais e mesmo a direitos naturais fundamentais. Afirmam que não há 

no direito financeiro e orçamentário uma só vedação à entrega dos recursos necessários à superação da 

situação de emergência por que passa o Distrito Federal. Ao contrário, todas as normas convergem no 

sentido de antecipar valores para além de um doze avos lineares. 

40. Ademais, a norma foi pensada para adensar o princípio federativo e a autonomia do Distrito 

Federal, ao passo que o efeito interpretativo dado pelo Ministério da Fazenda ao art. 4º da Lei 

10.633/2002 opera como verdadeiro retorno à relação de dependência financeira que a norma 

instituidora do FCDF quis superar, em ofensa direta ao art. 18 da Carta Magna, que dispõe sobre a 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e a autonomia dos entes que a 

integram. Assim, entendem os representantes que deve-se buscar, entre as interpretações possíveis, a 

mais compatível com a Constituição ou afastar a mais incompatível com a Lei Fundamental. 

41. Afirmam os representantes que o Governo do Distrito Federal pediu uma antecipação de 

somente R$ 470 milhões, enquanto o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 

prevê para o FCDF um montante global de aproximadamente R$ 12,4 bilhões, sendo que R$ 6 bilhões 

são destinados à assistência financeira para a realização de serviços públicos de saúde e educação do 

Distrito Federal. Deduzem, assim, que o que se postula é, portanto, tão somente um aporte imediato de 

somente 4% do valor total destinado ao Fundo no Orçamento da União e 8% do valor total destinado à 

saúde e educação. Entendem os representantes que, não havendo óbice legal e sendo um dever 

constitucional da União, seria incabível eventual justificativa de dificuldade orçamentária genérica para 

se negar o pedido do GDF. Eventual justificativa, se houver, deve ser baseada em provas concretas da 

impossibilidade financeira para tanto. 

42. Os representantes, após apresentarem mais argumentos de cunho legal e doutrinário, a 

exemplo da ausência de vedações no ordenamento jurídico para a entrega de valores superiores a um 

duodécimo ao Distrito Federal, ou da não ofensa de princípios orçamentários, passam a descrever a 

situação de anormalidade vivida pelo Distrito Federal, que configuraria, segundo eles, os elementos 

ensejadores do periculum in mora, o que exigiria a tutela acautelatória deste Tribunal. Quanto à 

aparência do bom direito ou fumus boni iuris, consideram os representantes já estar demonstrado pelos 

argumentos acima delineados. 

43. Incluem na peça inicial transcrições de notícias com o intuito de demonstrar as condições e os 

efeitos da suposta crise orçamentário-financeira do Distrito Federal. Os representantes citam como 

exemplos: greves de funcionários do serviço de limpeza urbana em razão de salários atrasados; 

servidores médicos e enfermeiros, entre outras categorias da saúde pública, em greve face à ausência de 

pagamento de horas extras atrasados e outros benefícios; assim como professores da rede pública em 

greve ante o não pagamento tempestivo de salários, férias e 13º salário. 

Do pedido de medida cautelar 
44. Os demandantes, com o propósito de expor argumentos favoráveis ao pleito apresentado, citam 

precedente jurisprudencial deste Tribunal acerca do cumprimento das obrigações assumidas pela União 

nos convênios por ela pactuados. Ante a jurisprudência apresentada, postulam a concessão de medida 

cautelar inaudita altera pars para: 

a)  determinar ao Ministro da Fazenda, ao Ministro do Planejamento e ao Secretário do Tesouro 

Nacional a adoção de medidas tendentes à antecipação de duodécimos do Fundo Constitucional do 

Distrito Federal do orçamento da União de 2015, no montante necessário a ser apresentado pelo 



218 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

Governo do Distrito Federal, para fazer face aos compromissos emergenciais decorrentes da 

incapacidade financeira do Distrito Federal para arcar com os compromissos das áreas de saúde e 

educação, cuja assistência financeira compete constitucionalmente à União, afastando qualquer 

restrição decorrente da interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, uma vez que este não se caracteriza 

como vedação à antecipação de cotas duodecimais ou a ampliação das mesmas; ou 

b) alternativamente, determinar ao Ministro da Fazenda, ao Ministro do Planejamento e ao 

Secretário do Tesouro Nacional a adoção de medidas tendentes à antecipação de duodécimos do Fundo 

Constitucional do Distrito Federal do orçamento da União de 2015, no montante necessário para fazer 

face aos compromissos emergenciais decorrentes da incapacidade financeira do Distrito Federal para 

arcar com os compromissos das áreas de saúde e educação, cuja assistência financeira compete 

constitucionalmente à União, limitada a antecipação ao valor correspondente à cota trimestral (três 

duodécimos), nos termos do art. 47 da Lei 4.320/64, afastando qualquer restrição decorrente da 

interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, uma vez que este não se caracteriza como vedação à 

antecipação de cotas duodecimais ou a ampliação das mesmas, mas como garantia mínima de recursos a 

serem repassados ao Governo do DF à conta do FCDF. 

45. O Sr. relator proferiu decisão nos autos do presente processo, em que defere, em parte, medida 

cautelar prevista no art. 276 do Regimento Interno deste Tribunal, para afastar qualquer interpretação 

do art. 4º da Lei 10.633/2002, que configure vedação à antecipação ou complementação de quotas do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal, facultando ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do 

Planejamento, a antecipação ou complementação de quotas do referido fundo ao Governo do Distrito 

Federal. 

46. O Plenário desta Corte, porém, com a concordância do Sr. relator, suspendeu o comando ínsito 

no item 43.2.2 da medida cautelar (peça 14) concedida, para que seu exame seja realizado após a 

promoção das oitivas. 

47. Assim, os efeitos da medida cautelar concedida permanecem suspensos até a análise das 

oitivas, devendo-se analisar o mérito do provimento cautelar pretendido - itens a) e b) do parágrafo 44 

supra - em conjunto com o mérito do pedido final. 

Do pedido de mérito 
48. No mérito, postulam os representantes pela: 

a) imediata fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos do FCDF 

nos exercícios de 2011 a 2014, de forma a, em caso de irregularidades, instaurar a devida tomada de 

contas especial, identificar os responsáveis, condená-los a devolver os recursos impugnados aos cofres 

do Fundo Constitucional e aplicar-lhes sanções de irregularidades das contas, com a consequente pena 

de inelegibilidade, multa e inabilitação para o exercício de cargo público. 

b) interpretação definitiva da norma, no sentido de firmar entendimento de que: I) o art. 4º da Lei 

10.633/2002 configura-se como uma garantia mínima de repasse em favor do Distrito Federal, a qual 

seguirá seu curso normal em condições de normalidade; II) por se tratar de uma garantia protegida pela 

Constituição, não pode ser transformada pelo intérprete em vedação; III) havendo situação de 

anormalidade no Distrito Federal, a Constituição e a legislação de direito administrativo orçamentário-

financeiro suportam juridicamente o direito ao recebimento de valores superiores a um duodécimo 

mensal, quer sob a forma de antecipação, quer sob a forma de aumento da parcela duodecimal; IV) é 

dever da União, consoante a obrigação constitucional de prestação de assistência financeira, em respeito 

aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade e na tutela dos direitos fundamentais sociais 

envolvidos na prestação dos serviços públicos de saúde e educação, adotar as medidas necessárias, 

respeitado o limite anual da dotação orçamentária fixada para o FCDF, ao aporte tempestivo dos 

recursos financeiros suficientes para a superação das dificuldades financeiras; 

c) ratificar a medida cautelar deferida e garantir novos aportes, na medida das necessidades 

comprovadas pelo Distrito Federal e nos termos do entendimento a ser firmado, conforme proposto na 

letra "b", acima. 
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Mérito do pedido 

49. Os representantes solicitam que este Tribunal realize fiscalização acerca da aplicação dos 

recursos do FCDF nos exercícios de 2011 a 2014. Entende-se, porém, que os postulantes não possuem 

legitimidade para solicitar ações de fiscalização a este Tribunal, haja vista o disposto no art. 232 do 

Regimento Interno do TCU. 

50. Cumpre registrar, apesar disso, que o planejamento anual de fiscalização desta unidade 

técnica contempla auditoria a ser realizada no Fundo Constitucional do Distrito Federal, processo 

TC 003.880/2015-0, que trata de documento autuado como Solicitação do Congresso Nacional, cujo 

propósito é atender Requerimento de autoria do Senador Reguffe, aprovado pelo Plenário do Senado 

Federal na Sessão realizada em 25/2/2015. Cuida, em síntese, de requerimento apresentado por aquele 

Senador da República para que este Tribunal realize “auditoria nos repasses feitos pelo Governo 

Federal para o Fundo Constitucional do Distrito Federal no período de 2011 até 2014, especialmente a 

fim de que seja avaliada a aplicação dos recursos nos termos da lei de criação do fundo”. 

51. Consta do processo acima mencionado, ainda, proposta de fiscalização na aplicação dos 

recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, aprovada pelo Plenário desta Corte, originada da 

Comunicação do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (peça 5 do TC 003.880/2015-0), 

proferida na Sessão Extraordinária do Plenário do TCU de 9/12/2014. 

52. Solicitam os representantes, ademais, que este Tribunal firme entendimento definitivo quanto à 

interpretação que deve ser dada ao art. 4º da Lei 10.633/2002. Desejam, em síntese, que a interpretação 

do referido dispositivo deve ser sempre no sentido de que a quota duodecimal do Fundo deve representar 

uma garantia mínima de repasse ao DF; por ser uma garantia mínima não pode ser transformada em 

vedação; o recebimento de valores acima de um duodécimo mensal encontra amparo na Constituição e 

na legislação infraconstitucional; e é dever da União prestar assistência financeira na tutela dos direitos 

fundamentais sociais envolvidos na prestação dos serviços públicos de saúde e educação. 

53. Os representantes desejam que este Tribunal se pronuncie acerca do entendimento a ser dado a 

uma norma específica, qual seja, o art. 4º da Lei 10.633/2002. Mais ainda, pretendem os representantes 

que a interpretação do art. 4º deve ser aquela que eles entendem ser a mais adequada para resguardar o 

Distrito Federal de situações de anormalidade, especialmente quando se tratar da prestação de serviços 

públicos essenciais à população. A tutela almejada pelos representantes não merece ser atendida. 

54. De fato, os representantes tentam, por intermédio de representação, que este Tribunal fixe 

interpretação definitiva de um dispositivo de lei em tese. Ora, afigura-se desarrazoada, ou até descabida, 

a tutela postulada pelos representantes, pois mesmo dotado da função judicante, os tribunais de contas, 

no sistema constitucional vigente, só se manifestam nos casos concretos que lhe são submetidos, e 

sempre em matérias e assuntos de sua competência. Até porque a interpretação de uma norma deve ser 

realizada, sempre que possível, diante de um caso concreto que lhe é apresentado. 

55. Por fim, pedem os representantes que seja ratificada a medida cautelar deferida de modo a 

garantir novos aportes para o DF, na medida das necessidades daquela unidade da federação. Passa-se, 

então, a analisar o mérito do provimento cautelar pretendido. 

Análise de mérito do pedido cautelar 

56. Como mencionado anteriormente, este Tribunal suspendeu os efeitos da medida cautelar 

proferida pelo relator nos autos do presente processo até que as oitivas propostas fossem realizadas. Em 

relação às oitivas tem-se reunidas várias informações a respeito do assunto. Apesar disso, acompanha-se 

a opinião do auditor na instrução realizada à peça 7, que entendeu não estar presente o requisito do 

fumus boni iuris para a concessão da medida cautelar. 

57. Após exame prévio das oitivas, observa-se que as respostas da Secretaria do Tesouro Nacional 

(peça 45) e da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal (peça 43) reúnem os 

elementos essenciais para a apreciação da matéria, sendo que as respostas das oitivas promovidas aos 

demais órgãos basicamente reproduzem as informações consignadas nas duas primeiras. 

58. O Governo do Distrito Federal afirma que solicitou antecipação de R$ 400 milhões à conta da 

quota duodecimal do FCDF correspondente ao mês de janeiro de 2015, por meio do Ofício 820/2014-
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GAB/SEF, de 19/12/2014 (peça 43, p. 4). Os recursos solicitados seriam alocados no GND 1 (Pessoal e 

Encargos Sociais) e não foram antecipados pelo Ministério da Fazenda. O GDF salienta que pedido de 

natureza semelhante, no valor de R$ 300 milhões, foi realizado por meio do Ofício 149/2014-

SUSES/SEF, de 24/7/2014 (pela 43, p. 5) e foi atendido pelo Governo Federal. 

59. A STN, por seu turno, informa que o pedido de antecipação encaminhado pelo DF em dezembro 

de 2014 foi submetido à análise daquela Secretaria por intermédio de memorando da Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda (SPOA/MF), Órgão Setorial de 

Programação Financeira do Ministério da Fazenda, e assevera que, a despeito da noticiada situação de 

anormalidade por que passa o Distrito Federal, não chegou ao seu conhecimento demanda do novo 

Governo do DF ratificando formalmente o pedido de antecipação de recursos. 

60. Destaca a Secretaria do Tesouro, além disso, a mudança ocorrida no Governo Federal, tanto 

no Ministério da Fazenda, quanto no próprio Tesouro, bem como as medidas fiscais adotadas desde o 

final de 2014, no sentido de promover o equilíbrio nas contas do Governo Federal. 

61. A STN afirma, por oportuno, que segue a regra prevista no art. 4º da Lei 10.633/2002 para 

liberar recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social ao FCDF, qual seja, até o dia 5 de cada 

mês, à razão de duodécimos. Registra que enquanto não aprovado o orçamento de 2015, sua execução 

provisória segue o disposto no art. 53 da Lei 13.080/2015 (LDO/2015), passando a liberação de quotas 

do FCDF a ser considerada como antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2015. 

62. Registra, nesse ponto, que até 12/2/2015 - data do Ofício de resposta à oitiva promovida por 

este Tribunal -, duas parcelas de R$ 1,033 bilhão referentes ao FCDF já foram executadas: uma em 

5/1/2015 e a outra em 5/2/2015. 

63. A STN entende que, aprovado o orçamento, existe um rito a ser seguido, por competência 

institucional: primeiramente elabora-se a programação financeira da União, conforme os limites fixados 

no Decreto de programação financeira da União. Eventuais adiantamentos ou complementações são 

tratados de forma excepcional, observadas as disponibilidades de caixa e o equilíbrio entre receitas e 

despesas, de forma a não colocar em risco as metas de resultado previstas na LDO. 

64. A Secretaria do Tesouro, por fim, traz aos autos informação de que o Ministério da Fazenda 

promoveu no mês de janeiro a aprovação de garantias à operação de crédito firmada em 29/1/2015, 

entre o Banco do Brasil e o Distrito Federal, no valor de R$ 500 milhões, recursos esses que, segundo a 

STN, irão contribuir para que o novo Governo do DF realize suas iniciativas neste início de 2015 e 

mitiguem a situação financeira constatada pelo próprio Tribunal. 

65. De outro lado, o Governo do DF responde que, de fato, o Ministério da Fazenda liberou todos 

os recursos aprovados para o FCDF na Lei Orçamentária Federal de 2014. Mas a situação financeira 

atual do GDF e sua gestão inspiram cuidados no que diz respeito aos compromissos assumidos perante 

terceiros e, particularmente, quando se trata de pagamento da folha mensal dos servidores distritais 

dependente do Tesouro distrital, haja vista o déficit de R$ 300 milhões projetado para a folha de janeiro 

de 2015 e de R$ 500 milhões para fevereiro de 2015, incluindo os recursos do FCDF, razão pela qual 

solicitou antecipação de recursos do mencionado fundo. 

66. Ao ser indagado sobre o motivo da insuficiência de recursos do FCDF para o cumprimento de 

obrigações, o GDF justifica que o governo distrital, com o objetivo de valorizar seu quadro de 

servidores, adotou nos últimos anos políticas de gestão que proporcionaram reestruturação de carreiras, 

notadamente nas áreas de educação e saúde; nomeações de concursados para as áreas de segurança 

pública, educação e saúde; concessão de gratificações; dentre outros benefícios como: auxílio-moradia e 

atualização do auxílio-alimentação para militares, previsto com fundamento da Lei 10.486/2002, 

aumento de cotas mensais voltados aos serviços voluntários para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

Militar. 

67. De outro lado, destaca que o FCDF só é atualizado pelo índice da variação da Receita 

Corrente Líquida (RCL) da União, ao passo que os gastos com pessoal cresceram acima do reajuste 

aplicado ao FCDF, conforme demonstrado no quadro à p. 8 da peça 43. Por esta razão, os recursos 
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disponibilizados ao GDF por intermédio do FCDF não foram suficientes para o pagamento das folhas 

das áreas de Saúde e Educação (peça 43, p. 8). 

68. Os representantes desejam em sede de medida cautelar que este Tribunal determine ao 

Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e à Secretaria do Tesouro Nacional que antecipem 

duodécimos do FCDF do orçamento da União de 2015, no montante necessário a ser apresentado pelo 

Governo do Distrito Federal, para fazer face aos compromissos emergenciais decorrentes da 

incapacidade financeira do DF para arcar com os compromissos da áreas de saúde e educação, cuja 

assistência financeira compete constitucionalmente à União, afastando qualquer restrição decorrente da 

interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, uma vez que não se caracteriza como vedação à antecipação 

ou ampliação das cotas duodecimais; 

69. Alternativamente, os representantes resignam-se que este Tribunal, cautelarmente, determine 

ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e ao Secretário do Tesouro Nacional que 

realize a antecipação de duodécimos do FCDF do orçamento da União de 2015, no montante necessário 

para fazer face aos compromissos emergenciais decorrentes da incapacidade financeira do Distrito 

Federal para arcar com compromissos das áreas de Saúde e Educação, cuja assistência financeira 

compete constitucionalmente à União, limitada a antecipação ao valor correspondente à cota trimestral 

(três duodécimos), nos termos do art. 47 da Lei 4.320/1964, afastando qualquer restrição decorrente da 

interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, uma vez que este não se caracteriza como vedação à 

antecipação de cotas duodecimais ou a ampliação das mesmas, mas como garantia mínima de recursos a 

serem repassados ao Governo do Distrito Federal. 

70. No mérito, entende-se que a medida cautelar pleiteada pelos representantes não merece ser 

deferida. Justificamos nosso entendimento pelos motivos a seguir expostos. 

71. Entende-se que o Ministério da Fazenda, ao executar as provisões de créditos orçamentários 

previstos na lei orçamentária federal para o FCDF à razão de duodécimos, com repasse de recursos até 

o dia 5 de cada mês, está apenas seguindo o que preconiza a norma. De fato, executar valores do FCDF, 

de modo a disponibilizar recursos ao GDF, segundo os trâmites legais que regem a matéria não 

restringe de forma alguma o sentido para o qual a norma do FCDF foi criada. Afinal, os recursos estão 

sendo colocados à disposição do DF, de acordo com o que apregoa a norma. 

72. É verdade que a Lei 10.633/2002 instituiu o FCDF para atender ao disposto no inciso XIV do 

art. 21 da Constituição da República. Ressalte-se, porém, que a Carta Magna, além de atribuir 

competência à União para organizar e manter as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar 

do Distrito Federal, conferiu-lhe competência para prestar assistência financeira ao DF para a execução 

de serviços públicos. Tal dever/competência é exercido por intermédio de fundo próprio - no caso, o 

FCDF. A assistência financeira a que se refere o dispositivo constitucional não implica, em nossa 

opinião, assumir a responsabilidade pelo pagamento da totalidade dos compromissos financeiros 

assumidos pelo ente distrital na prestação de serviços públicos de educação e saúde (art. 1º da 

Lei 10.633/2002). Se assim fosse, ter-se-ia, em nosso entendimento, inequívoca afronta ao pacto 

federativo e à autonomia dos entes da Federação republicana: um ente federativo - Distrito Federal -, de 

forma unilateral, contrai obrigações de natureza financeira, cuja responsabilidade pelo pagamento 

ficaria a cargo de outro ente federativo (União). 

73. Entende-se, assim, que a prestação de serviços públicos de educação e saúde é obrigação do 

Distrito Federal, realizada, porém, com assistência financeira da União. Esse auxílio é provido pela 

União ao DF por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, com recursos originados do 

orçamento federal. 

74. Refuta-se, além disso, o argumento de descumprimento do ordenamento jurídico, com ofensa a 

princípios constitucionais e mandamentos constitucionais relativos aos direitos fundamentais à saúde e à 

educação - diretos naturais de 2ª geração. Considera-se descabida a alegação apresentada pelos 

demandantes. Conforme acima explicitado, a obrigação de honrar os compromissos assumidos é do ente 

distrital e não da União federal, uma vez que aquele primeiro foi que os assumiu. A obrigação da União 
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restringe-se à assistência financeira ao DF, a título colaborativo, por intermédio do FCDF, para prover 

recursos à prestação de serviços públicos de educação e saúde. 

75. Entende-se, ao mesmo tempo, ao contrário do que julgam os postulantes, que não se levou a 

efeito interpretação capaz de conferir ao art. 4º da Lei 10.633/2002 o sentido de vedar a antecipação ou 

entrega de valores superiores ao duodécimo previsto naquele diploma legal. Na realidade, 

compartilhamos do entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, no sentido de seguir a literalidade 

da norma. 

76. Considera-se, em verdade, que existe um rito a ser seguido pelo Órgão Central do Sistema de 

Administração Financeira Federal, a saber, ao ser aprovada a lei orçamentária anual, elabora-se a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Tesouro Nacional a que 

se refere o art. 8º da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Quaisquer 

adiantamentos ou complementações são tratados de forma excepcional, atentando para as 

disponibilidades de caixa, bem como o equilíbrio entre as receitas e despesas, de modo a não 

comprometer as metas de resultado previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

77. Discorda-se dos representantes, ademais, quando asseveram que a redação do art. 4º foi 

formulada para assegurar um mínimo de repasse ao DF, de modo a priorizar as necessidades 

orçamentárias daquele ente federado. A nosso ver, o DF já tem garantido o auxílio financeiro 

disciplinado nos normativos vigentes, a exemplo do mecanismo de liberação de recursos na forma de 

duodécimos, por meio de fundo próprio destinado a essa finalidade. Trata-se, em nossa opinião, de 

instrumento de programação financeira que confere segurança aos entes federativos envolvidos. De um 

lado, o DF tem assegurada a parcela duodecimal do FCDF prevista na lei orçamentária federal, sobre a 

qual, por expressa determinação legal, não recai limitação de empenho nem contingenciamento 

orçamentário; de outro lado, a União tem a possibilidade de incorporar a execução da despesa referente 

ao duodécimo do Fundo Constitucional ao cronograma de desembolsos do Tesouro Nacional, ajustando, 

por sua vez, o ritmo de execução de seu orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros - entenda-se 

receita. 

78. Concorda-se com os representantes, por outro lado, quando afirmam que o Distrito Federal é 

ente federado dotado de singularidade e configuração sui generis, que acumula as competências que são 

próprias dos Estados e dos Municípios. Nesse sentido, entende-se que o Distrito Federal, ao tempo que 

aufere as receitas próprias de Municípios e Estados, também lhe compete as obrigações constitucionais 

atinentes a ambos. No entanto, tal singularidade não se presta a justificar um auxílio emergencial da 

União em razão da crise vivenciada em suas finanças públicas. 

79. Os representantes asseveram, em acréscimo, que não há no ordenamento jurídico vigente 

obstáculos que vedem a entrega ao Distrito Federal de valores superiores ao duodécimo do Fundo 

Constitucional. Acrescentam que a Lei 4.320/1964, assenta em seu art. 47 o direito do Poder Executivo 

em fixar cotas trimestrais (e não mensais) de despesas, de forma a assegurar, em tempo útil, os recursos 

necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual. Há ainda o permissivo legal (art. 

50) que permite à União alterar as cotas trimestrais durante o exercício. 

80. Quanto ao disposto no art. 47 da Lei 4.320/1964, deixam de observar os postulantes que 

encontra-se derrogado face à redação do art. 8º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), que trouxe a obrigatoriedade para que o Poder Executivo estabeleça a 

programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Ou seja, deixou-se de fixar cotas 

trimestrais que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, e instituiu-se a obrigatoriedade de 

realizar o controle da execução do orçamento mês a mês, respeitados os ditames da respectiva LDO. 

(grifo nosso) 

81. Vale trazer à presente análise, por oportuno, o motivo que o próprio Governo do Distrito 

Federal oferece para justificar a situação de anormalidade ventilada pelos representantes. O GDF 

aponta como causa principal da indisponibilidade de caixa para honrar seus compromissos no início do 

presente exercício, em especial aqueles referentes a gastos com pessoal das áreas de educação e saúde, a 

política de reestruturação de carreiras e benefícios de servidores em descompasso com o índice de 
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reajuste aplicado ao Fundo Constitucional do DF - Receita Corrente Líquida da União (art. 2º, § 1º, da 

Lei 10.633/2002). 

82. A presente instrução não tem por finalidade realizar juízo de mérito acerca da política de 

gestão implementada pelo Distrito Federal nos últimos anos, especialmente no que diz respeito a 

reajustes e benefícios concedidos a seus servidores. Torna-se evidente, no entanto, ante os elementos e 

informações presentes aos autos, que houve, ao longo dos anos, um crescente desequilíbrio entre a 

estimativa de receita e os gastos com pessoal, sobretudo das áreas de educação e saúde. 

83. Os representantes, contudo, insistem em expor argumentos que corroborem a suposta 

obrigação da União em prestar socorro ao Distrito Federal ante a situação de crise relatada, pouco 

discorrendo acerca das causas que levaram o DF à propalada situação de desequilíbrio financeiro. 

84.  Examinando, por fim, o mérito do provimento cautelar pleiteado pelos postulantes, não 

vislumbramos razoabilidade ou plausibilidade jurídica para o deferimento do mesmo. Explica-se. 

Entendemos que a Constituição da República não conferiu a este Tribunal poder-competência suficiente 

para expedir determinação de tamanha envergadura a outro Poder da República. Se o fizer, estaria, a 

nosso ver, desconsiderando a autonomia administrativa e a independência do Poder Executivo 

asseguradas pela Carta Magna, em afronta direta ao art. 2º da Lei Maior. 

85.  Acredita-se, igualmente, que expedir determinação obrigando o Ministério da Fazenda a 

antecipar ou complementar valores referentes a cotas do Fundo Constitucional do Distrito Federal 

implicaria total ingerência sobre o poder decisório daquele órgão ministerial. A mencionada 

antecipação - ou complementação - é ato de poder decisório fundado em um juízo de conveniência e 

oportunidade do Poder Executivo. 

86. Ante essas considerações, opinamos pelo não provimento da presente representação, devendo 

ser arquivada, mediante prévia comunicação aos representantes e às entidades envolvidas. 

CONCLUSÃO 

87. O documento constante da peça 1 foi conhecido pelo ministro relator como representação, por 

entender que a peça preenche os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento 

Interno/TCU. 

88. No que tange ao requerimento de medida cautelar, a despeito de este Tribunal, por consenso, 

ter suspendido seus efeitos até a análise das oitivas, entende-se que esta não deve ser acolhida, 

porquanto não satisfeito o requisito do fumus boni iuris. No mérito, pelos motivos expostos aos itens 71 a 

86 supra, opina-se pelo seu indeferimento. 

89. Além disso, diante dos fatos apurados, concluiu-se pela improcedência da presente 

representação, razão pela qual propor-se-á seu encerramento, mediante apensamento definitivo ao 

TC 003.880/2015-0, que trata de Solicitação do Congresso Nacional, em que se requer a realização de 

auditoria nos repasses feitos pelo Governo Federal para o Fundo Constitucional do Distrito Federal no 

período de 2011 até 2014. 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

90. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 

 b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado por Sr. Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque, Senador da República e pelo Sr. Joe Carlo Viana Valle, Deputado Distrital, tendo em vista a 

inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 

 c) considerar improcedente a representação formulada pelo Sr. Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque, Senador da República e pelo Sr. Joe Carlo Viana Valle, Deputado Distrital;  

 d) comunicar ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e ao Governo do Distrito Federal e aos representantes, bem como a 

seu procurador regularmente constituído (peça 2) a decisão que vier a ser adotada no presente processo; 
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 e) encerrar o presente processo, mediante apensamento definitivo ao TC 003.880/2015-0, nos 

termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.” 

 

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU 

   

 O Ministério Público junto ao Tribunal, representado pelo Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé, 

manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, conforme o parecer à peça 54, a seguir 

transcrito. 

 

“Trata-se de representação de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador da República Cristovam 

Ricardo Cavalcanti Buarque e do Excelentíssimo Senhor Deputado Distrital Joe Carlo Viana Valle, com 

pedido de medida cautelar, tendo em vista decisão do Ministério da Fazenda de negar provimento ao 

pedido de antecipação de valores devidos ao Governo do Distrito Federal, à conta do Fundo 

Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Os representantes também questionam a administração do 

ex-Governador do Distrito Federal, Sr. Agnelo dos Santos Queiroz Filho, por ter levado o ente federado 

a estado de insolvência financeira. 

Em sua primeira instrução (peça 7), a SecexFazenda propôs conhecer da representação, indeferir 

o pedido de medida cautelar e realizar oitivas do Governo do Distrito Federal (GDF), do FCDF, do 

Ministério da Fazenda (MF), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Por meio do despacho na peça 14, Vossa Excelência decidiu pelo conhecimento do feito, bem assim 

pelo deferimento parcial da cautelar, para afastar qualquer interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002 

no sentido de dar-lhe configuração de vedação à antecipação de quotas do FCDF, ou sua 

complementação, além de facultar ao MF e ao MPOG a adoção da antecipação pleiteada. Também 

foram autorizadas as oitivas sugeridas pela unidade técnica. 

Na Sessão Plenária de 28/1/2015, a decisão foi submetida a referendo do colegiado, ocasião em 

que, com a concordância de Vossa Excelência, foi suspensa a parte relativa à possibilidade de 

antecipação ou complementação das cotas, para que o exame fosse realizado somente após as oitivas. 

A SecexFazenda adotou as medidas necessárias para a manifestação dos órgãos envolvidos e 

examinou as respostas na instrução na peça 50.  

A suposta irregularidade que motivou a presente representação diz respeito à negativa do 

Ministério da Fazenda ao pedido formulado pelo Governo do Distrito Federal em 19/12/2014, para que 

fossem antecipados R$ 400 milhões referentes ao duodécimo previsto para o FCDF, Grupo Natureza de 

Despesa 1 (pessoal e encargos sociais), no mês de janeiro do exercício de 2015 (peça 43, p. 4). 

Os representantes entendem que o art. 4º da Lei 10.633/2002, que instituiu o FCDF, não poderia 

impor vedação à antecipação de quotas, representando garantia mínima passível de ampliação, 

conforme a necessidade do Distrito Federal. Assim, formularam ao Tribunal solicitação de adoção das 

seguintes providências (peça 1, p. 22): 

a) determinar ao Ministro da Fazenda, ao Ministro do Planejamento e ao Secretário do Tesouro 

Nacional a adoção de medidas tendentes à antecipação de duodécimos do Fundo Constitucional do 

Distrito Federal do orçamento da União de 2015, no montante necessário a ser apresentado pelo 

Governo do Distrito Federal, para fazer face aos compromissos emergenciais decorrentes da 

incapacidade financeira do Distrito Federal para arcar com os compromissos das áreas de saúde e 

educação, cuja assistência financeira compete constitucionalmente à União, afastando qualquer 

restrição decorrente da interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, uma vez que este não se caracteriza 

como vedação à antecipação de cotas duodecimais ou a ampliação das mesmas; ou 

b) alternativamente, determinar ao Ministro da Fazenda, ao Ministro do Planejamento e ao 

Secretário do Tesouro Nacional a adoção de medidas tendentes à antecipação de duodécimos do Fundo 

Constitucional do Distrito Federal do orçamento da União de 2015, no montante necessário para fazer 

face aos compromissos emergenciais decorrentes da incapacidade financeira do Distrito Federal para 
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arcar com os compromissos das áreas de saúde e educação, cuja assistência financeira compete 

constitucionalmente à União, limitada a antecipação ao valor correspondente à cota trimestral (três 

duodécimos), nos termos do art. 47 da Lei 4.320/64, afastando qualquer restrição decorrente da 

interpretação do art. 4º da Lei 10.633/2002, uma vez que este não se caracteriza como vedação à 

antecipação de cotas duodecimais ou a ampliação das mesmas, mas como garantia mínima de recursos a 

serem repassados ao Governo do DF à conta do FCDF. 

c) imediata fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos do FCDF 

nos exercícios de 2011 a 2014, de forma a, em caso de irregularidades, instaurar a devida tomada de 

contas especial, identificar os responsáveis, condená-los a devolver os recursos impugnados aos cofres 

do Fundo Constitucional e aplicar-lhes sanções de irregularidades das contas, com a consequente pena 

de inelegibilidade, multa e inabilitação para o exercício de cargo público. 

d) interpretação definitiva da norma, no sentido de firmar entendimento de que: I) o art. 4º da Lei 

10.633/2002 configura-se como uma garantia mínima de repasse em favor do Distrito Federal, a qual 

seguirá seu curso normal em condições de normalidade; II) por se tratar de uma garantia protegida pela 

Constituição, não pode ser transformada pelo intérprete em vedação; III) havendo situação de 

anormalidade no Distrito Federal, a Constituição e a legislação de direito administrativo orçamentário-

financeiro suportam juridicamente o direito ao recebimento de valores superiores a um duodécimo 

mensal, quer sob a forma de antecipação, quer sob a forma de aumento da parcela duodecimal; IV) é 

dever da União, consoante a obrigação constitucional de prestação de assistência financeira, em respeito 

aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade e na tutela dos direitos fundamentais sociais 

envolvidos na prestação dos serviços públicos de saúde e educação, adotar as medidas necessárias, 

respeitado o limite anual da dotação orçamentária fixada para o FCDF, ao aporte tempestivo dos 

recursos financeiros suficientes para a superação das dificuldades financeiras; 

e) ratificar a medida cautelar deferida e garantir novos aportes, na medida das necessidades 

comprovadas pelo Distrito Federal e nos termos do entendimento a ser firmado, conforme proposto na 

letra "b", acima. 

Em relação ao pedido consignado na letra “c”, a unidade técnica registrou a ilegitimidade dos 

representantes para requererem ao Tribunal a realização de fiscalizações, o que inviabiliza o 

atendimento à solicitação. De qualquer modo, a SecexFazenda informou que tramita nesta Corte de 

Contas o TC 003.880/2015-0, relativo a Solicitação do Congresso Nacional cujo escopo abrange 

auditoria nos repasses feitos pelo Governo Federal ao FCDF entre 2011 e 2014, compreendendo, 

portanto, o mesmo teor do pedido formulado pelos representantes.  

No que se refere à solicitação de interpretação da norma, a SecexFazenda registrou a 

impossibilidade de este Tribunal se manifestar em tese sobre o tema, não cabendo exame extensivo do 

alcance do dispositivo objeto de questionamento, mas tão somente a avaliação do caso concreto. 

O art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

19/1998, dispôs que compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de 

bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para 

a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. 

Com esse objetivo, a Lei 10.633/2002 instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, a fim de 

prover os recursos necessários para dar cumprimento ao dispositivo constitucional, com dotações 

discriminadas por atividades específicas, consoante disposto no art. 1º, § 1º, do referido dispositivo 

legal. 

O art. 2º do mencionado normativo dispõe que a partir de 2003, inclusive, o aporte anual de 

recursos orçamentários destinados ao FCDF seria de R$ 2.900.000.000,00, corrigido anualmente pela 

variação da Receita Corrente Líquida (RCL) da União. O art. 3º previu que para o aporte de recursos 

serão computadas as dotações referentes à manutenção da segurança pública e à assistência financeira 

para execução de serviços públicos à unidade orçamentária do Governo do Distrito Federal, sob 

supervisão do Ministério da Fazenda. 
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Da leitura dos referidos dispositivos, percebe-se que a norma estabeleceu alguns procedimentos do 

ponto de vista orçamentário, ao dispor sobre a necessidade de discriminação das dotações por 

atividades específicas e do cômputo dividido entre a manutenção da segurança pública e a execução de 

serviços públicos. 

Entretanto, do ponto de vista da execução financeira, a lei não estabeleceu sistemática de 

programação semelhante à utilizada pelas demais unidades da administração pública federal, em que há 

um cronograma mensal de desembolso a ser observado, elaborado até trinta dias após a publicação dos 

orçamentos, conforme disposto no art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No caso do Poder Executivo da União, em face das necessidades de pagamento previstas para o 

exercício, é elaborada a programação financeira de desembolso, fixada por meio de decreto 

estabelecendo para cada exercício os limites de empenho das dotações orçamentárias aprovadas e de 

pagamentos de despesas. 

O cerne da questão tratada nestes autos está disciplinado no art. 4º da Lei 10.633/2002, que prevê 

o repasse dos recursos do FCDF à razão de duodécimos, até o dia cinco de cada mês. Importa registrar 

que o anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) proíbe o contingenciamento dos repasses ao 

Fundo, consoante registrou o MPOG na resposta ao Tribunal (peça 44). 

Da leitura do normativo que instituiu o FCDF, extrai-se que, embora não haja menção expressa à 

programação financeira a ser observada, é exigida a discriminação das dotações por atividades 

específicas, bem como previsão de custeio das folhas de pagamento da polícia civil, da polícia militar e 

do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Daí, depreende-se que existem parâmetros mínimos 

de execução financeira, aos quais estarão atrelados os desembolsos mensais a serem realizados com 

recursos do Fundo, sem que, contudo, exista previsão quanto à variação no valor a ser repassado 

mensalmente. 

No que se refere aos gastos custeados por recursos do FCDF, as informações constantes dos 

relatórios de gestão referentes aos exercícios de 2012 a 2014 (disponíveis por meio de pesquisa nos 

endereços eletrônicos 

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml e 

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml) indicam a seguinte 

composição para a dotação autorizada: 

 

 

 Pessoal e 

encargos sociais 

Outras 

despesas 

correntes 

Despesas 

de capital 

Total % 

pessoal e 

encargos 

em 

relação ao 

total 

2

012 

9.016.593.90

4,00 

695.943.774

,00 

255.349.5

10,00 

9.967.887.18

8,00 

90,4

5 

2

013 

9.456.374.63

4,00 

865.864.540

,00 

372.697.2

96,00 

10.694.936.4

70,00 

88,4

1 

2

014 

10.465.886.2

53,00 

1.074.950.4

09,00 

123.975.6

19,00 

11.664.812.2

81,00 

89,7

2 

Como se pode observar, os dados apresentados no quadro acima permitem afirmar que, em média, 

89,52% dos recursos repassados nos últimos três exercícios foram destinados ao pagamento de pessoal e 

encargos, sinalizando a grande representatividade desses gastos em relação ao montante transferido por 

meio do FCDF. 

Quanto a tais dispêndios, vale ressaltar que, por sua natureza, podem apresentar oscilações quanto 

aos valores a serem desembolsados mensalmente, haja vista serem compostos por gastos que podem, 
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sazonalmente, impactar com algumas variações as obrigações do Governo do Distrito Federal para com 

os servidores das áreas de segurança pública, saúde e educação. É o caso, por exemplo, dos meses em 

que há reflexo do pagamento de 13º salário ou em que haja concentração maior de usufruto de férias 

pelos servidores.  

Tais hipóteses evidenciam que a sistemática de repasse por meio de duodécimos pode não atender 

às necessidades financeiras mensais a serem suportadas com recursos do FCDF. Nesse sentido, 

reconheço a existência de situações que, em tese, seriam capazes de legitimar variações no valor a ser 

transferido, o que poderia ser contornado caso se adotasse sistemática semelhante à utilizada pelos 

demais órgãos federais, em lugar da prevista na lei do Fundo, que pode não atender à demanda real. O 

mesmo se aplica às demais despesas, cuja eventual sazonalidade também poderia ser contemplada caso 

a programação financeira fosse estabelecida nos moldes da sistemática aplicada pela União. 

No caso ora em análise, o art. 4º da Lei 10.633/2002 tratou expressamente de definir como 

deveriam ser repassados os recursos do FCDF, estipulando a razão de um duodécimo mensal. Assim, 

conquanto se admita que situações excepcionais poderiam justificar a variação do montante devido ao 

GDF, a norma que instituiu o Fundo não permite, nos termos atuais, que a União adote sistemática 

diferente de repasse dos recursos. 

Importa consignar que, em consonância com o princípio da legalidade, consagrado pelo art. 37 da 

Constituição Federal, ao administrador público só é permitido fazer aquilo que a lei prevê, inexistindo 

liberdade de escolha quando a legislação não oferece ao gestor mais de uma opção apta a permitir o 

alcance dos fins almejados. 

Em sua obra Curso de Direito Administrativo (10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 233), Marçal Justen Filho trata da distinção entre a ação do particular e 

a do poder público afirmando que “No relacionamento entre os particulares, prevalece a regra de que 

tudo aquilo que não for obrigatório nem proibido por lei é juridicamente autorizado. No tocante à 

atividade administrativa, reconhece-se que tudo aquilo que não for autorizado por lei é juridicamente 

proibido”. 

Da mesma forma, Maria Sylvia Zanella Di Pietro discorreu sobre o tema no livro Direito 

Administrativo (24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 65), registrando que “Segundo o princípio da 

legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre 

particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei 

não proíbe” (grifo no original). 

Da jurisprudência deste Tribunal, colhi trecho do voto condutor do Acórdão 2.429/2005-TCU-2ª 

Câmara, proferido no TC 015.820/2001-1, quando foi examinada a criação de função gratificada por 

meio de resolução administrativa, com base em suposta omissão da Lei 9.421/1996 em tratar do tema. 

Na ocasião, o relator se manifestou sobre a obediência ao princípio da legalidade nos seguintes termos: 

15. Importa deixar assente, em primeiro lugar, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, verbis: 

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 

lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim'; para o administrador público significa 

'deve fazer assim" (in Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 86). 

16. Assim, em face do princípio da legalidade, o alcance do artigo 5º, inciso II, da Constituição 

Federal, é mitigado no âmbito da Administração Pública. Para ter reconhecida a regularidade de seus 

atos, não basta ao agente público demonstrar a inexistência de vedação para sua prática. É necessário 

demonstrar haver, na legislação, autorização expressa para sua realização. 

Nesse contexto, tendo em vista que a lei não contém palavras inúteis e que o art. 4º previu, 

literalmente, a forma de liberação à razão de duodécimos mensais, não se vislumbra outra alternativa à 

União, que não seja obedecer ao critério fixado no dispositivo legal. 

Assim, considerando a previsão expressa na Lei 10.633/2002 quanto à forma como devem ser feitos 

os repasses dos recursos do FCDF e tendo em vista não ter se configurado desobediência à norma por 
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parte da STN, concluo que não se materializou a irregularidade noticiada pelos representantes, razão 

pela qual a representação deve ser considerada improcedente. 

Ante o exposto, este membro do Ministério Público de Contas propõe o seguinte encaminhamento 

para estes autos: 

I – conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do 

TCU para, no mérito, considerá-la improcedente; 

II – revogar os efeitos da medida cautelar concedida em 23/1/2015, referendada pelo Plenário na 

Sessão de 28/1/2015; 

III – informar ao Excelentíssimo Senhor Senador da República Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque e do Excelentíssimo Senhor Deputado Distrital Joe Carlo Viana Valle que tramita nesta Corte 

de Contas o TC 003.880/2015-0, relativo a Solicitação do Congresso Nacional cujo escopo abrange 

auditoria nos repasses feitos pelo Governo Federal ao FCDF entre 2011 e 2014, compreendendo, 

portanto, o mesmo teor do pedido formulado pelos representantes; 

IV – comunicar ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e ao Governo do Distrito Federal e aos representantes, bem como a 

seu procurador regularmente constituído (peça 2) a decisão que vier a ser adotada no presente processo;  

V – encerrar o presente processo, mediante apensamento definitivo ao TC 003.880/2015-0, nos 

termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.” 

 

  

 

VOTO 

 

 A Representação em análise pode ser conhecida, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU. 

2. Cuidam os autos de documento autuado como Representação, com pedido de medida cautelar, 

contra decisão do Ministério da Fazenda que negou a antecipação de valores devidos ao Governo do 

Distrito Federal à conta do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), bem como em face do ex-

Governador do Distrito Federal, Sr. Agnelo Santos Queiroz Filho, por suposta má gestão dos recursos do 

FCDF (peça 1). 

3. Por meio da Decisão à peça 14, determinei o afastamento de qualquer interpretação do art. 4º da 

Lei 10.633/2002, que configurasse vedação à antecipação ou complementação de quotas duodecimais do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).  

4. A Decisão foi ratificada pelo Plenário na Sessão de 28/1/2015 (peça 28). 

5. Na presente fase, ao instruir o mérito da Representação, a unidade técnica propõe (peças 50 a 52).  

 “Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 

 b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado por Sr. Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque, Senador da República e pelo Sr. Joe Carlo Viana Valle, Deputado Distrital, tendo em vista a 

inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 

 c) considerar improcedente a representação formulada pelo Sr. Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque, Senador da República e pelo Sr. Joe Carlo Viana Valle, Deputado Distrital;  

 d) comunicar ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e ao Governo do Distrito Federal e aos representantes, bem como a 

seu procurador regularmente constituído (peça 2) a decisão que vier a ser adotada no presente processo; 

 e) encerrar o presente processo, mediante apensamento definitivo ao TC 003.880/2015-0, nos 

termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.” 

6. Por intermédio do Despacho à peça 53, solicitei a audiência do MP/TCU, que manifestou 

anuência com a proposta da unidade técnica, com ajustes (peça 54). 
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7. O cerne da questão tratada nestes autos está disciplinado no art. 4º da Lei 10.633/2002. A norma 

prevê o repasse dos recursos do FCDF à razão de duodécimos, até o dia cinco de cada mês. Vale ressaltar 

que o anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) proíbe o contingenciamento dos repasses ao 

Fundo, consoante registrou o MPOG na resposta ao Tribunal (peça 44). 

8. Conforme apontado pelo MP/TCU, no caso ora em análise, o art. 4º da Lei 10.633/2002 tratou 

expressamente de definir a forma de repasse dos recursos do FCDF, estipulando a razão de um 

duodécimo mensal. Assim, conquanto se admita que situações excepcionais poderiam justificar a variação 

do montante devido ao GDF, a norma que instituiu o Fundo não permite, nos termos atuais, que a União 

adote sistemática diferente de repasse dos recursos. 

9. Isso em razão do princípio da legalidade, consagrado pelo art. 37 da Constituição Federal, que 

determina que ao administrador público só é permitido fazer aquilo que a lei prevê, inexistindo liberdade 

de escolha quando a legislação não oferece ao gestor mais de uma opção apta a permitir o alcance dos fins 

almejados. 

10. Nesse contexto, o art. 4º dispõe de maneira literal sobre a forma de liberação dos recursos ao 

FCDF por meio de duodécimos mensais. Cabe à União, portanto, obedecer ao critério fixado no 

dispositivo legal. 

11.    Sem prejuízo dessas conclusões, que abraço em respeito ao princípio da legalidade em sentido 

estrito, não vejo óbice em nossa ordem constitucional para eventual implementação, no plano legislativo, 

da intenção revelada pelo ilustre autor desta Representação.   

12.      Isso porque o FCDF apresenta uma peculiaridade que o difere de tantos outros fundos 

existentes no nosso ordenamento jurídico. Tomo como parâmetro o FPE e o FPM, os quais têm variações, 

mês a mês, no seu montante a ser distribuído, tendo em vista que seu aporte de recursos depende da 

arrecadação do IRPF, IPI e IRPJ, que também é variável. 

13. Já os recursos que alimentam o FCDF, sendo provenientes diretamente do Tesouro Nacional, 

ficam, em princípio, “entesourados”, até seu repasse ao Fundo, o que ocorre, friso, em valores fixos. 

Assim, a sua distribuição ganha um atributo de certeza da receita e previsibilidade dos respectivos 

valores. 

14. Tais peculiaridades admitiriam, a meu ver, a adoção de fórmulas legais para viabilizar a 

eventual antecipação de repasses do FCDF. Não pretendo, aqui, plantar uma solução pronta. Desejo 

apenas dizer que a natureza singular do FCDF sinaliza a possibilidade de legitimar, mediante ajustes 

legais, a antecipação de cotas. 

15. Não obstante, considerando os pronunciamentos da unidade técnica e do MP/TCU, tendo em 

vista a previsão expressa na Lei 10.633/2002 quanto à forma como devem ser feitos os repasses dos 

recursos do FCDF e, ainda, por não se haver configurado desobediência à norma por parte da STN, não 

restou caracterizada a irregularidade noticiada pelos representantes, razão pela qual a representação deve 

ser considerada improcedente. 

16. Oportuno registrar que está prevista a realização de fiscalização no Fundo Constitucional do 

Distrito Federal, processo TC 003.880/2015-0, que trata de documento autuado como Solicitação do 

Congresso Nacional, cujo propósito é atender Requerimento de autoria do Senador Reguffe, aprovado 

pelo Plenário do Senado Federal na Sessão realizada em 25/2/2015.  

17. Referido processo cuida, em síntese, de requerimento para que o TCU realize “auditoria nos 

repasses feitos pelo Governo Federal para o Fundo Constitucional do Distrito Federal no período de 

2011 até 2014, especialmente a fim de que seja avaliada a aplicação dos recursos nos termos da lei de 

criação do fundo”. 

18. Consta do processo mencionado, ainda, proposta de fiscalização na aplicação dos recursos do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal, aprovada pelo Plenário desta Corte, originada da Comunicação 

do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (peça 5 do TC 003.880/2015-0), proferida na Sessão 

Extraordinária do Plenário do TCU de 9/12/2014. 

19. Considero, portanto, oportuno o apensamento dos presentes autos ao TC 003.880/2015-0. 
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20. Ante o exposto, acolho a proposta uníssona da unidade técnica, com os ajustes sugeridos pelo 

MP/TCU, e Voto por que o Tribunal adote a minuta de Acórdão que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 262/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 000.585/2015-7.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação.  

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Senador da República, Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque; Deputado Distrital, 

Joe Carlo Viana Valle. 

4. Órgão: Ministério da Fazenda (vinculador). 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional (SecexFazen). 

8. Representação legal:   

8.1. Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e outros, representando Cristovam Ricardo 

Cavalcanti Buarque.  

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida 

cautelar, contra decisão do Ministério da Fazenda, que negou a antecipação de valores devidos ao 

Governo do Distrito Federal à conta do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). 

 ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer da Representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno 

do TCU para, no mérito, considerá-la improcedente; 

 9.2. revogar os efeitos da medida cautelar concedida em 23/1/2015, referendada pelo Plenário na 

Sessão de 28/1/2015; 

 9.3. informar ao Excelentíssimo Senhor Senador da República Cristovam Ricardo Cavalcanti 

Buarque e do Excelentíssimo Senhor Deputado Distrital Joe Carlo Viana Valle que tramita nesta Corte de 

Contas o TC 003.880/2015-0, relativo a Solicitação do Congresso Nacional cujo escopo abrange auditoria 

nos repasses feitos pelo Governo Federal ao FCDF entre 2011 e 2014, compreendendo, portanto, o 

mesmo teor do pedido formulado pelos representantes; 

 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o 

fundamentam, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Governo do Distrito Federal e aos representantes, bem como a seu 

procurador regularmente constituído;  

 9.5. encerrar o presente processo, mediante apensamento definitivo ao TC 003.880/2015-0, nos 

termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0262-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 
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13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE III – Plenário 

TC 003.850/2016-1  

Natureza: Consulta 

Órgão: Ministério da Fazenda  

Representação legal: não há   

 

SUMÁRIO: CONSULTA FORMULADA PELO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

ACERCA DA MELHOR INTERPRETAÇÃO DO ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL NO QUE CONCERNE ÀS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI EM 

DECORRÊNCIA DE RENÚNCIAS FISCAIS. DÚVIDA SOBRE O PERÍODO A SER 

CONSIDERADO, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO, 

ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE A ELEVAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS DEVE 

OBSERVAR A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONHECIMENTO. RESPOSTA AO 

CONSULENTE. ARQUIVAMENTO. 

1. Para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a exigência de implementação de medidas de compensação para 

concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida:  

1.1. a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de 

publicação da lei ou do decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo 

de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, 

seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício; 

1.2. a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de medida provisória, na data de 

conversão da medida provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da 

anterioridade nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha 

eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no 

mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele 

exercício; 

2. Para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou ampliação da renúncia de receita, o 

mecanismo previsto no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do art. 12 dessa 

mesma Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias; 

3. A temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a 

efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de 

atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se 

pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma 

legal, quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios; 

 

RELATÓRIO 

 

 Adoto como relatório a bem lançada instrução elaborada pelo Assessor da Semag, AUFC-CE 

Renato Lima Cavalcante, com a qual se manifestou de acordo o Titular daquela unidade técnica, AUFC-

CE Leonardo Rodrigues Albernaz (peça 3): 
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INTRODUÇÃO 

1.  Trata-se de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Nelson 

Henrique Barbosa Filho, acerca da interpretação a ser dada ao § 2° do art. 14 da Lei Complementar 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A dúvida suscitada centra-se no “que se deve 

compreender da [referida] exigência legal, quando condiciona a concessão do benefício [fiscal] a que a 

medida de compensação esteja implementada” (peça 1, p. 7).  

2. Ao abordar a necessidade de medidas compensatórias à instituição ou ampliação de renúncias 

de receitas, conforme imposição da LRF, o autor da consulta busca esclarecer, em síntese, se (peça 1, p. 

9): 
(...) a exigência de implementação de medidas para compensação de renúncia fiscal, consoante dispõe o art. 

14, inciso II e § 2° da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode se considerar cumprida a partir do aumento em 

alíquotas de tributos outros (ocorrido na mesma data de implementação do benefício fiscal e com gradação 

suficiente para neutralizar o impacto fiscal considerando-se o exercício, como um todo), ainda quando tais 

tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal? 

HISTÓRICO 

3. Originalmente, o consulente havia encaminhado suas considerações iniciais sobre a matéria por 

intermédio do Aviso 37/MF, de 29/1/2016 (peça 1, p. 6-9). Mediante o Despacho de 4/2/2016 (peça 1, p. 

2-5), proferido no âmbito do processo TC 002.577/2016-0, o eminente ministro relator Raimundo 

Carreiro acolheu o pronunciamento desta Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) no 

sentido de não conhecer da consulta, por não preencher o requisito de admissibilidade previsto no art. 

264, § 1°, do Regimento Interno do TCU, ante a ausência do parecer do órgão de assistência jurídica do 

Ministério da Fazenda.  

4. Visando atender a essa exigência regimental, o consulente reapresentou sua consulta a este 

Tribunal em 5/2/2016, por meio do Aviso 45/MF (peça 1, p. 1), desta feita acompanhada da Nota 

PGFN/PG 103/2016, de 2/2/2016, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN (peça 

1, p. 12-16). 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 
5. Quanto à admissibilidade, registra-se que o consulente ocupa o cargo de Ministro de Estado da 

Fazenda, estando, pois, entre as autoridades legitimadas a efetuar consultas junto a esta Corte de 

Contas, nos termos do art. 264, inciso VI, do Regimento Interno do TCU. A pertinência temática da 

consulta resta demonstrada em face das áreas de competência da pasta fazendária dispostas na Lei 

10.683/2000, em especial a política, a administração, a fiscalização e a arrecadação tributárias (art. 27, 

inciso XII, alínea “b”).  

6. Ademais, acostado à peça reenviada pelo nobre ministro está o pronunciamento do órgão de 

assessoramento jurídico do Ministério da Fazenda, qual seja, a PGFN, nos termos do Decreto-Lei 

147/1967 (art. 10, inciso III), da Lei Complementar 73/1993 (art. 13) e do Decreto 7.482/2011 (Anexo I, 

art. 9º, § 2º). Estando, portanto, cumpridos os requisitos aplicáveis à espécie, na forma exigida pelo art. 

264 do Regimento Interno do TCU, a presente consulta deve ser conhecida. 

7. Em relação à competência deste Tribunal, a Resolução-TCU 266/2014 define, em seu art. 46, 

inciso XI, que compete à Semag fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Cumpre salientar, ainda, que a resposta a esta consulta tem caráter normativo 

e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto, consoante previsto no § 3º do art. 

264 do Regimento Interno do TCU. 

EXAME TÉCNICO 
8. Inicialmente, cabe rememorar o entendimento esposado por esta unidade técnica no âmbito do 

processo TC 002.577/2016-0 (peça 1, p. 3):  
Quanto ao aspecto temporal relacionado à implementação das medidas de compensação previstas no inciso 

II do art. 14, a expressão “no período mencionado no caput”, constante do texto do referido dispositivo, de fato 

denota a presunção de que o efeito compensatório de tais medidas deva se dar no exercício inicial de vigência da 

renúncia de receita concedida ou ampliada e nos dois exercícios seguintes (...) (grifo no original) 
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9. Destarte, infere-se dessa passagem que a interpretação sistemática e finalística das disposições 

constantes do art. 14 da LRF conduz à conclusão de que o exercício financeiro é o marco referencial a 

ser considerado para fins do efeito das medidas de compensação à instituição ou ampliação de renúncias 

de receitas. De fato, o próprio consulente já se mostrava convicto acerca desse parâmetro temporal, 

conforme argumentos destacados a seguir (peça 1, p. 8): 
9. Considerando, em uma interpretação finalística do artigo em comento, que a clara preocupação da LRF 

se dá com o equilíbrio financeiro do próprio exercício fiscal, este Ministério tem a convicção de que, com a 

adoção de medidas de compensação com vistas ao aumento de alíquotas em tributos (mesmo que sujeitos à 

anterioridade nonagesimal), desde que tal se dê: 

i) na mesma data em que estabelecido o benefício; e 

ii) cumpra seu papel de neutralizar o impacto fiscal já no mesmo exercício em que instituído o benefício; 

restará plenamente atendida a exigência, contida na parte final do § 2° do art. 14 da LRF, no sentido de que 

a implementação das medidas de compensação devem se dar na mesma data de entrada em vigor do próprio 

benefício fiscal. 

10. Esse entendimento, aliás, se reforça pelo fato de que o inciso II do art. 14, ao tratar das medidas de 

compensação, condiciona que sejam feitas “no período mencionado no caput”, e tal período é, justamente, o do 

“exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes” (grifos no original). 

10. Por sua vez, a PGFN – no exercício da assessoria jurídica à autoridade consulente – também 

coadunou-se com a prévia convicção do Ministro da Fazenda, bem assim com a exegese firmada por este 

Tribunal, merecendo realce o seguinte trecho da Nota PGFN/PG 103/2016 (peça 1, p. 16): 
14. O art. 14 da LRF, como todos os diplomas normativos, não deve ser interpretado aos pedaços. Essencial 

se faz a conjugação do caput do mencionado dispositivo, que se refere a exercício, com seu inciso II e § 2º. E, tão 

importante quanto, é fundamental que se considere o próprio objetivo máximo da LRF, que é a responsabilidade 

na gestão fiscal. 

11. Isso posto, cumpre reiterar que o entendimento sobre o período de referência do efeito das 

medidas de compensação já fora expresso por este Tribunal quando da apreciação do processo TC 

015.052/2009-7, levantamento com o objetivo de examinar os procedimentos de controle de concessões e 

ampliações de benefícios tributários à luz do art. 14 da LRF, que culminou no emblemático Acórdão 

747/2010-TCU-Plenário. Naquela oportunidade, destacou-se que as medidas de compensação 

requeridas pelo inciso II do art. 14 da LRF devem viger no exercício em que iniciar a vigência da 

renúncia e nos dois seguintes, haja vista que os três exercícios correspondem ao mesmo período 

abrangido pela estimativa do impacto orçamentário-financeiro da renúncia requerida pelo caput do art. 

14 da LRF.  

12. Assim, a partir do alinhamento interpretativo ora exposto, pode-se afirmar, em resposta à 

pergunta formulada na presente consulta, que: a exigência de implementação de medidas de 

compensação para concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida a partir da 

elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de publicação da lei ou do 

decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, desde que 

o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício 

financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, seja suficiente 

para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício. Em complemento, 

entende-se que, se a elevação de alíquota for promovida por meio de medida provisória, a medida de 

compensação restará implementada, para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da LRF, somente a 

partir da data de conversão da medida provisória em lei. 

13. Em paralelo, cabe ressaltar, ainda, a alternativa contida no inciso I do art. 14 da LRF, de que a 

renúncia tenha sido prevista na lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas na lei de diretrizes orçamentárias. Se a concessão ou ampliação de renúncia de receita se der 

com base nesse inciso, nos exercícios financeiros subsequentes ao de sua implementação, a renúncia será 

contemplada na previsão de receita das respectivas leis orçamentárias. Portanto, pode-se extrair do 

inciso I que, para os anos seguintes aos da instituição ou ampliação da renúncia de receita, esse 

mecanismo garante que a desoneração não afetará as metas fiscais estabelecidas.  
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 14. Esclarecida a dúvida suscitada pelo consulente, cabe tecer algumas considerações – em 

sentido meramente orientativo – acerca de aspectos críticos atinentes à gestão das renúncias de receitas 

federais, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública, em benefício da 

sociedade. O primeiro desses aspectos refere-se à materialidade dos valores envolvidos: segundo dados 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), os gastos tributários em 2016 alcançarão o montante 

projetado de R$ 271,0 bilhões (Demonstrativos de Gastos Tributários – PLOA 2016). 

15. No contexto de restrição fiscal enfrentado atualmente pela União, com déficits primários em 

2014 e em 2015, e possibilidade de déficit também em 2016, recomenda-se prudência no tratamento de 

iniciativas para alívio de tributação de setores específicos da economia em detrimento dos demais. Tal 

postura é prescrita com base no disposto no § 1º do art. 1º da LRF, segundo o qual “a responsabilidade 

na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas” (grifou-se).  Ainda nesse sentido, destaca-se 

que, após aprovadas, as renúncias de receitas tendem a se manter vigentes por prazo indefinido. Com 

isso, no decorrer dos anos, amplia-se o volume de recursos que o Governo Federal deixa de arrecadar, o 

que pode dificultar a busca pelo equilíbrio das contas públicas no médio e longo prazo. 

16. Além da materialidade dos valores envolvidos, a relevância das renúncias decorre de sua 

utilização como meio de financiamento de políticas públicas em alternativa à alocação direta de recursos 

via orçamento público, com o intuito de alcançar objetivos econômicos, sociais ou de desenvolvimento 

regional. Nesse contexto, diversas fragilidades foram detectadas por meio de fiscalizações já realizadas 

pelo TCU, cabendo destacar as seguintes deliberações:  
 Acórdão 809/2014-TCU-Plenário 

9.4. determinar ao Ministério da Fazenda que, quando da proposição de ato normativo que conceda 

renúncias de receitas tributárias de sua iniciativa ou submetido à sua apreciação, observe o teor do art. 14 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, de modo a fazer constar da exposição de motivos: 

9.4.1. estimativa de impacto orçamentário-financeiro dessas medidas no exercício em que devam iniciar sua 

vigência e nos dois seguintes; 

9.4.2. demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias ou, 

alternativamente, indicação da adoção de uma das medidas de compensação constantes do inciso II do art. 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 

9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, inciso III, do 

Regimento Interno, que: 

9.1.1. quando da análise de proposições normativas que contenham renúncias de receitas tributárias, 

observe o instrumento adequado para esse fim, qual seja, lei específica que trate exclusivamente da matéria ou do 

correspondente tributo, em atenção ao art. 150, § 6º, da Constituição Federal; 

9.1.2. quando da análise de propostas de atos normativos instituidores de renúncias tributárias, verifique se 

há prazo de vigência previsto, de forma a garantir revisões periódicas dos benefícios tributários;  

9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com os ministérios do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, 

que adotem, no prazo de 180 dias, providências para: 

9.2.1. criar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários sem órgão gestor 

identificado na legislação instituidora, incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações, com o fim de 

verificar se tais benefícios alcançam os fins aos quais se propõem e a pertinência de atribuir o papel de supervisão 

desses gastos tributários a algum órgão do Poder Executivo; 

9.2.2. orientar os ministérios setoriais responsáveis pela gestão de ações governamentais financiadas por 

renúncias tributárias quanto à elaboração de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos 

programas ou projetos que utilizam recursos renunciados em decorrência de benefícios tributários, incluindo o 

cronograma e a periodicidade das avaliações; 

17. Vê-se, portanto, que a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a 

sustentabilidade fiscal e a efetividade das políticas públicas, razão pela qual tem merecido a devida 

atenção desta Corte. Com efeito, ainda que a concessão ou ampliação dessas renúncias venha 
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devidamente acompanhada das respectivas medidas de compensação, seguindo-se fielmente o rito 

previsto na LRF, preocupa o fato de que as projeções do impacto orçamentário-financeiro e do efeito 

compensador são elaboradas ex ante, não havendo por parte dos Poderes Executivo ou Legislativo 

(responsáveis pelo processo de instituição das renúncias) uma verificação ex post dos efetivos valores 

decorrentes de cada renúncia vis-à-vis os efetivos valores de cada medida de compensação. Em suma, a 

concessão ou ampliação de uma renúncia, além de atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável 

insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma legal, quais sejam: planejamento, transparência, 

prevenção de riscos e correção de desvios. 

CONCLUSÃO 

18. Conhecida a presente consulta e acolhida no mérito, conclui-se – com fulcro nas disposições 

constantes do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – que o exercício financeiro é o marco 

referencial a ser considerado para fins do efeito das medidas de compensação à instituição ou ampliação 

de renúncias de receitas (item 9 desta instrução). Nesse sentido, entende-se pertinente que o Tribunal 

emita resposta ao consulente nos seguintes termos: a exigência de implementação de medidas de 

compensação para concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida a partir da 

elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de publicação da lei ou do 

decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, desde que 

o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício 

financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, seja suficiente 

para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício (item 12). 

19. Em complemento, sugere-se encaminhar ao consulente os seguintes esclarecimentos adicionais 

sobre a matéria objeto desta consulta: 

a exigência de implementação de medidas de compensação para concessão ou ampliação de 

renúncias de receitas é considerada cumprida a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de 

medida provisória, na data de conversão da medida provisória em lei, ainda que tais tributos devam 

obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a 

elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser 

arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto 

orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício (item 12); 

para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou ampliação da renúncia de receita, o 

mecanismo previsto no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do art. 12 dessa 

mesma Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias (item 13); 

a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a 

efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de 

atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se 

pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo 

diploma legal, quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios 

(item 17). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
20. Ante o exposto, com fulcro no art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso XXV, 

e 264 do Regimento Interno do TCU, 99 e 100 da Resolução-TCU 259/2014, submetem-se os autos à 

consideração superior do ministro relator Raimundo Carreiro, com a proposta de: 

a)  conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, 

inciso VI, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU; 

b) responder ao consulente, Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Nelson Henrique Barbosa 

Filho, que: 
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b1) para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a exigência de implementação de medidas de compensação para 

concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida:  

b1.1) a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de 

publicação da lei ou do decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao 

longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo 

exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele 

exercício; 

b1.2) a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de medida provisória, na data de 

conversão da medida provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da 

anterioridade nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha 

eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no 

mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia 

naquele exercício; 

b2) para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou ampliação da renúncia de receita, 

o mecanismo previsto no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do art. 12 dessa 

mesma Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias; 

b3) a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a 

efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de 

atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se 

pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo 

diploma legal, quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios; 

c)  dar ciência da deliberação a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional e à Controladoria-Geral da União; 

d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c 

o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014. 

 É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

 Trata-se de consulta formulada pelo Ministro de Estado da Fazenda Nelson Henrique Barbosa 

Filho na qual busca resposta ao seguinte questionamento: “a exigência de implementação de medidas 

para compensação de renúncia fiscal, consoante dispõe o art. 14, inciso II e § 2º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pode se considerar cumprida a partir do aumento em alíquotas de tributos 

outros (ocorrido na mesma data de implementação do benefício fiscal e com gradação suficiente para 

neutralizar o impacto fiscal considerando-se o exercício, como um todo), ainda quando tais tributos 

devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal?”. 

 Idêntica consulta já havia sido protocolada pelo consulente neste Tribunal no dia 29/1/2016, tendo 

constituído o TC-002.577/2016-0. Considerando, porém, que a citada consulta não estava acompanhada 

do parecer da assessoria jurídica do consulente exigido pelo art. 264, §1º, do Regimento Interno desta 

Corte, decidi, por Despacho de 4/2/2016, com fundamento no art. 265 do citado Regimento, em sintonia 

com a proposta da Semag, não conhecer da consulta, por não preencher o requisito de admissibilidade 

previsto no art. 264, § 1°, do Regimento Interno do TCU, ante a ausência do parecer do órgão de 

assistência jurídica do Ministério da Fazenda.  
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 Nesta oportunidade, o consulente apresenta novamente a mesma consulta, mas, desta feita, 

acompanhada da Nota PGFN/PG 103/2016, de 2/2/2016, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN (peça 1, p. 12-16). 

 A Semag, em pareceres uniformes, manifesta-se pelo conhecimento da consulta e, no mérito, por 

que seja emitida resposta ao interessado, nos seguintes termos: 

b1) para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a exigência de implementação de medidas de compensação para 

concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida:  

b1.1) a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de 

publicação da lei ou do decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo 

de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, 

seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício; 

b1.2) a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de medida provisória, na data de 

conversão da medida provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da 

anterioridade nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha 

eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no 

mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele 

exercício; 

b2) para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou ampliação da renúncia de receita, o 

mecanismo previsto no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do art. 12 dessa 

mesma Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias; 

b3) a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a 

efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de 

atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se 

pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma 

legal, quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios; 

c)  dar ciência da deliberação a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional e à Controladoria-Geral da União; 

d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c 

o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014. 

 Estou de acordo com a proposta da Semag. 

 O art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal traz a seguinte redação, com grifos meus: 

        Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 

no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:       (Vide Medida Provisória nº 

2.159, de 2001)       (Vide Lei nº 10.276, de 2001) 

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 

lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 

anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 

meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 

isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10276.htm#art1§7
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redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado. 

        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste 

artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 

implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

 Portanto, em interpretação sistemática dos dispositivos envolvidos, concluo, assim como a Semag, 

que: 

 - o §2º determina que “o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 

referidas no mencionado inciso”, ou seja, no inciso II; 

 - o inciso II, por sua vez, estabelece que [a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá] “estar acompanhada de medidas de 

compensação, no período mencionado no caput”; 

 - e o caput, a seu turno, traz a expressão “no exercício em que deva iniciar sua vigência”. 

 Desse modo, o §2º faz referência ao inciso II, que, por sua vez, remete ao “período mencionado no 

caput”, o que implica reconhecer que a “implementação das medidas referidas no mencionado inciso”, ou 

seja, no inciso II, ocorre, como não poderia deixar de ser, nos termos do aludido inciso II, isto é, “no 

período mencionado no caput”. 

 Além disso, consoante lembrado pela Semag, a presente matéria não é nova para este Tribunal, 

pois já havia sido analisada no relatório e no voto que fundamentaram o Acórdão 747/2010-TCU-

Plenário, tendo tanto a Semag quanto o relator do citado Acórdão, Ministro Augusto Nardes, concluído 

por idêntica interpretação a que ora se sustenta. 

 Em face do exposto, acolho, na íntegra, os pareceres uniformes da Semag e voto por que o Tribunal 

adote a deliberação que ora submeto à apreciação do Plenário. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 263/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 003.850/2016-1.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:   

3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (vinculador). 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 

8. Representação legal : não há 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Ministro de Estado da 

Fazenda Nelson Henrique Barbosa Filho na qual busca resposta ao seguinte questionamento: “a exigência 

de implementação de medidas para compensação de renúncia fiscal, consoante dispõe o art. 14, inciso II 

e § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode se considerar cumprida a partir do aumento em alíquotas 

de tributos outros (ocorrido na mesma data de implementação do benefício fiscal e com gradação 

suficiente para neutralizar o impacto fiscal considerando-se o exercício, como um todo), ainda quando 

tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal?” 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, 

inciso VI, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU; 

9.2. responder ao consulente que: 
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9.2.1. para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a exigência de implementação de medidas de compensação para 

concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada cumprida:  

9.2.1.1. a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de decreto, na data de 

publicação da lei ou do decreto, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo 

de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, 

seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício; 

9.2.1.2 a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de medida provisória, na data de 

conversão da medida provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da 

anterioridade nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha 

eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no 

mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele 

exercício; 

9.2.2. para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou ampliação da renúncia de receita, 

o mecanismo previsto no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do art. 12 dessa 

mesma Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias; 

9.2.3. a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a 

efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de 

atender às exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve pautar-se 

pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma 

legal, quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e correção de desvios; 

9.3  dar ciência da deliberação a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, ao Ministro de Estado da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à 

Controladoria-Geral da União; 

9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, 

c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0263-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I –  CLASSE I – Plenário 

TC 010.127/2001-1 

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas – Exercício 2000) 

Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

Interessados: Sady Carnot Falcão Filho (CPF n.º 066.738.211-91), Diretor-Executivo do FNS à 

época dos fatos 
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Advogados: não há 

 

Sumário: RECURSO DE REVISÃO. TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2000. 

REGULARES COM RESSALVA. RECOMENDAÇÕES. RAZÕES DE JUSTIFICATIVA 

ACOLHIDAS. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal, por 

intermédio do Exmo. Sr. Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 18, p. 2/3), em face do Acórdão 

n.º 1.049/2003-1ª Câmara (pag. 29/30, peça 16), que julgou Tomada de Contas ordinárias do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) do exercício de 2000. 

 

DECISÃO RECORRIDA 

2. Acompanhando o voto do Ministro-Relator, o Tribunal decidiu:  

 
1. Ao Fundo Nacional de Saúde que inclua, na sua Prestação de Contas Anual, relatórios de atividades do 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS e do Departamento de Controle e Avaliação de Sistemas, com 

informações sobre os trabalhos realizados, metodologia, cálculo das amostragens e os resultados atingidos; 

2. À Secretaria Federal de Controle Interno que: 

2.1 Faça constar em seu Relatório de Auditoria de Gestão, relativo às prestações de contas do Fundo 

Nacional de Saúde: 

2.1.1  Medidas específicas implementadas pelo FNS em virtude das recomendações e determinações 

emanadas do Tribunal; 

2.1.2 Além do acompanhamento/avaliação das atividades desenvolvidas pelo Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS - DENASUS, informações sobre as providências adotadas pelo Ministério da Saúde para 

estruturar adequadamente aquela unidade, especialmente na área de pessoal, incluindo a regulamentação da 

carreira específica de Auditor do SUS, e sobre as medidas adotadas objetivando a atuação coordenada das 

unidades que integram o Sistema Nacional de Auditoria - SNA nas três esferas de governo; 

2.2 Nos relatórios das auditorias realizadas em projetos e programas financiados com recursos externos, 

apresente, tendo em vista as disposições neste sentido previstas na IN TCU nº 12/96, em item específico, as 

providências adotadas pela unidade respectiva em atendimento às recomendações efetivadas; 

3. À Secretaria Adjunta de Contas que realize estudos com vistas a avaliar a pertinência/oportunidade de inclusão 

dos Gerentes de Programas no Rol de Responsáveis das Unidades que prestam contas anualmente ao Tribunal, 

mediante alteração da IN/TCU nº 12/96, tendo em vista o grau de responsabilidade envolvido, as competências 

atribuídas e a relevância do papel desempenhado pelos mesmos no sucesso ou fracasso alcançado pelos 

Programas, Projetos e Atividades. 

 

3. Após proferida a decisão, foi detectado erro material consistente de não haver sido incluída 

determinação contida no Despacho de peça 16, p. 15/18, firmado pela titular da unidade técnica que 

instruiu as contas. Tal erro material foi corrigido pelo Acórdão n.º 2.260/2003-1ª Câmara (peça 16, p. 

28/30), com a inclusão da seguinte disposição (peça 16, p. 15/18): 

IV – determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo de 90 (noventa) dias 

adotasse providências com vistas a agilizar a regulamentação e sistematização do processo de prestação de 

contas, por meio de Relatório de Gestão, dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde na modalidade 

Fundo a Fundo, no que se refere ao seu trâmite no âmbito do Ministério, em cumprimento às disposições do 

Decreto n. 1.651, de 28/9/1995. 
4. Os fundamentos do recurso em análise são irregularidades noticiadas em relatório de auditoria do 

FNS sobre recursos repassados pela União mediante convênios, cuja cópia dos termos integra os autos do 

TC 012.472/2005-5. Tais irregularidades foram verificadas na execução do Convênio n.º 4.428/1998 

(peça 18, p. 4-12), celebrado entre o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Cooperação 

Agrícola (Anca), cujo objeto era o apoio financeiro para a capacitação de recursos humanos para o 



241 

 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO        
 

 

Sistema Único de Saúde (SUS), visando a melhoria das condições de vida da população mediante 

programas de saúde em assentamentos da reforma agrária, e objetivando fortalecer a capacidade técnico 

operacional e o desenvolvimento do SUS.   

5. As irregularidades atribuídas, no âmbito daquele processo, ao Sr. Sady Carnot Falcão Filho, 

Diretor-Executivo do FNS no exercício de 2000, não tinham sido objeto de apreciação quando do 

julgamento das presentes contas do FNS. Por isso, em atenção ao recurso de revisão interposto, 

determinei o sobrestamento destes autos e a audiência do responsável para que apresentasse “razões de 

justificativa concernentes à irregular aprovação da prestação de contas relativa ao Convênio nº 4.428/98” 

(peça 17, p. 62/63).  

6. Posteriormente, no âmbito do TC 012.472/2005-5, mencionado, as razões de justificativa 

apresentadas pelo responsável foram acolhidas por este Tribunal por meio do Acórdão n.º 4.050/2014/1ª 

Câmara (peça 24, p. 1/2). 

 

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE TÉCNICA QUANTO AO MÉRITO 

7. Transcrevo, a seguir, em atenção ao art. 1º, § 3º, I, da Lei 8.443, de 1992, excerto da instrução na 

qual a Secretaria de Recursos (Serur) apresentou o exame das razões recursais oferecidas pelo 

responsável (peça 25), com a anuência do titular da unidade técnica (peça 27). 

EXAME TÉCNICO  

10. A presente instrução tem por objetivo o monitoramento relativo ao cumprimento e adoção das 

determinações contidas no V. Despacho à peça 17 (p. 62-63), em especial, relativamente ao 

sobrestamento do julgamento das presentes contas, até que esta Corte apreciasse, em definitivo, o TC 

012.472/2005-5. 

11. Registre-se que tal fato decorre do acolhimento do Recurso de Revisão interposto pelo 

MP/TCU em relação ao pedido de reabertura das contas do Sr. Sady Carnot Falcão Filho, ex-Diretor do 

Fundo Nacional de Saúde - FNS, referentes ao exercício de 2000 (item 8, retro). 

12. A audiência do responsável (cf. item 2 do Despacho à peça 17, p. 62-63) foi objeto de exame 

nos autos do TC 012.472/2005-5 e, nos termos do Relatório que fundamentou o Acórdão 4.050/2014-

TCU-1ª Câmara (peça 24, p. 20), a Unidade Técnica propôs o não acolhimento das razões de 

justificativas apresentadas. 

13. Muito embora a Unidade Técnica tenha se posicionado pela rejeição das razões de justificativa 

apresentadas pelo Sr. Sady Carnot Falcão Filho, cumpre-se assinalar que o Exmº Sr. Ministro José 

Múcio Monteiro, Relator da Tomada de Contas Especial (TC 012.472/2005-5), discordou de tal 

posicionamento, ao se manifestar, consoante o Voto condutor do referido decisum, in verbis (peça 24, p. 

24-26): 
 (...) 
5. Em consequência, foi realizada a citação da ANCA, pela despesas não comprovadas; a audiência dos 

servidores do FNS responsáveis pela aprovação da prestação de contas, mesmo na presença dessas 

irregularidades (Ozório Vicente dos Santos, Chefe do Serviço de Comunicação, Marivânia Fernandes Torres, 

Coordenadora, e Sady Carnot Falcão Filho, Diretor Executivo); e a audiência do então Secretário Executivo do 

Ministério da Saúde Barjas Negri, por ter firmado o ajuste sem que todos os documentos exigidos estivessem 

presentes.  

6. Em suas razões de justificativa, o então Secretário Executivo Barjas Negri logrou demonstrar que todos 

os requisitos previstos na IN-STN 1/1997 foram cumpridos, motivo pelo qual me alinho aos pareceres 

concordantes do MP e da unidade técnica no sentido de acolher sua defesa.  

7. Com relação aos funcionários do FNS, pesam sobre eles, em síntese, os seguintes apontamentos, 

associados à aprovação da prestação de contas do convênio: (i) material produzido tendo forte conotação 

político- ideológica; (ii) não realização de fiscalização a fim de verificar o cumprimento dos objetivos; (iii) não 

aplicação dos recursos no mercado financeiro; e (iv) não fornecimento de todos os comprovantes de despesa.  

8. Não acredito, entretanto, que os profissionais que foram chamados em audiência detivessem a capacidade 

ou o conhecimento necessário para efetuar a avaliação da qualidade dos produtos. Seu dever era a de examinar os 
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documentos sob o ponto de vista financeiro e contábil, sendo que qualquer outra atribuição que fosse além desse 

objetivo com certeza desbordaria dos limites de sua competência.  

9. Decerto, tal tarefa deveria estar a cargo do setor responsável pela avaliação do atingimento das metas do 

convênio, mas esses agentes não foram identificados ou chamados em audiência no momento propício, sendo 

inviável sua oitiva no atual estágio do processo.  

10. O mesmo raciocínio se aplica em relação à ausência de fiscalização durante o curso do convênio, uma 

vez que o processo de prestação de contas só foi encaminhado aos servidores após a conclusão da fase de 

execução, momento em que qualquer vistoria de campo seria inócua, dada a natureza de custeio das despesas em 

tela. Sua intervenção nesse caso também não pode ser considerada como irregular, tendo em vista que não havia 

mais o que ser feito.  

11. Também é relevante esclarecer que as outras impropriedades observadas na prestação de contas, 

particularmente a não aplicação dos recursos no mercado financeiro e a utilização de um mesmo cheque para o 

pagamento de vários credores, não passaram despercebidas aos servidores que analisaram o documento. Tanto é 

que foram objeto de crítica no Parecer 1.670/2000 (fls. 322-323) e motivaram a expedição de diligência ao 

convenente para que apresentasse justificativas.  

12. Ocorre que, após a prestação de esclarecimentos pela ANCA, e tendo em vista as características 

peculiares de execução das despesas (gastos pulverizados, clientela de trabalhadores rurais muito simples, 

localidades afastadas, etc.), os servidores, por meio do Parecer 2.035/2000 (fl. 330), opinaram no sentido de que 

as falhas em comento “ocorreram mais por inobservância de exigências formais, que não comprometeram o 

objetivo pretendido pela Administração”. Em que pese haver divergências em relação à conclusão a que 

chegaram, deve-se reconhecer que não houve omissão relevante na análise da prestação de contas, uma vez que as 

irregularidades em comento foram identificadas e ressalvadas.  

13. Tendo em vista essas considerações, julgo que a imputação de sanção aos envolvidos seria medida 

extremamente gravosa, sendo suficiente a expedição de determinações no sentido de aprimorar os procedimentos 

de análise da unidade, solução já adotada no âmbito do Acórdão de Relação 1/2006–1ª Câmara.  

(...) 

21. Registro, por fim, meu entendimento no sentido que a presente tomada de contas especial deve julgar 

apenas as contas da ANCA. Os outros servidores arrolados neste processo responderam apenas por fatos 

conexos, relacionados ao exame administrativo da prestação de contas, e não integraram o polo passivo do 

convênio, executaram despesas ou deram causa a dano ao erário. Assim, o mero acolhimento de suas defesas 

extingue sua responsabilidade no feito.  

Feitos esses breves esclarecimentos, divirjo parcialmente dos pareceres lançados nos autos, pelas razões 

expostas acima, e voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado (grifo 

nosso). 

14. Depreende-se, portanto, que a responsabilização do Sr. Sady Carnot Falcão Filho, ex-Diretor 

do Fundo Nacional de Saúde, no que se refere à aprovação da prestação de contas do Convênio 

4.428/1998, celebrado entre o MS e a ANCA, restringiu-se a fatos conexos, relacionados ao exame 

administrativo da prestação de contas, razão pela qual entendeu o Sr. Relator que, tanto o Sr. Sady como 

os demais responsáveis do FNS, não integraram o polo passivo do convênio, executaram despesas ou 

deram causa a dano ao Erário. 

14.1. Ademais, restou consignado pelo Sr. Relator que o mero acolhimento de sua defesa 

extinguiria sua responsabilidade no feito. 

15. Registre-se que as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sady Carnot Falcão Filho 

foram acolhidas por esta Corte de Contas, nos termos do subitem 9.4 do Acórdão 4.050/2014-TCU-1ª 

Câmara (peça 24, p. 1). 

16. Observa-se, portanto, que todas as medidas visando ao cumprimento do V. Despacho à peça 17 

(p. 62-63) foram efetivadas nos autos do TC 012.472/2005-5, o qual teve o seu julgamento definitivo, em 

22/7/2014 (cf. Acórdão 4.050/2014-TCU-1ª Câmara – Ata 25/2014 – 1ª Câmara – peça 24, p. 1-2). 

16.1. Ademais, diante do acolhimento das razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sady Carnot 

Falcão filho, inexistem elementos novos capazes de reformar o teor do Acórdão 1.049/2003-TCU-1ª 

Câmara. Nesse sentido, caberá a proposição de que, no mérito, seja negado provimento ao recurso de 

revisão. 
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16.2. Por fim, considerando que ocorreu o cumprimento das providências determinadas no 

Despacho à peça 17 (p. 62-63), conforme item 16 retro, e o teor do Acórdão 535/2005-TCU-1ª Câmara 

(item 6 desta instrução), não há mais providências a serem adotadas quanto ao Acórdão 1.049/2003-

TCU-1ª Câmara. 

CONCLUSÃO 
17. A partir do julgamento definitivo do TC 012.472/2005-5, nos termos do Acórdão 4.050-TCU-1ª 

Câmara (peça 24, p. 1-2), foram acolhidas por esta Corte de Contas as razões de justificativa 

apresentadas pelo Sr. Sady Carnot Falcão Filho, relativamente às irregularidades verificadas na execução 

do Convênio 4.428/1998, celebrado entre o MS e a ANCA (item 9, retro). Assim, inexistem elementos 

novos capazes de modificar o teor do Acórdão 1.049/2003-TCU-1ª Câmara e, portanto, cabe negar 

provimento ao recurso de revisão (item 16.1 desta instrução). 

18.  Ademais, houve o cumprimento das providências determinadas no V. Despacho à peça 17, (p. 

62-63), conforme item 16 desta instrução, e não há mais providências a serem adotadas quanto ao 

Acórdão 1.049/2003-TCU-1ª Câmara, haja vista o teor do Acórdão 535/2005-TCU-1ª Câmara (item 6 

desta instrução). Nesse sentido, caberá o arquivamento do presente processo, nos termos art. 169, inciso 

III, do Regimento Interno/TCU (item 16.2 desta instrução). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

19. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: 

19.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o 

Acórdão 1.049/2003-TCU-1ª Câmara, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, e art. 

288, do Regimento Interno do TCU (item 8.1 desta instrução); 

19.2. no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os exatos termos do Acórdão 1.049/2003-TCU-1ª 

Câmara (item 16.1 desta instrução); 

19.3. encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório e do voto que 

o fundamentarem, ao recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde; 

19.4. arquivar o processo, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (item 16.2 

desta instrução). 

 

8. O Ministério Público acompanhou o posicionamento da unidade técnica (peça 28). 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

O Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal, por intermédio do 

Exmo. Sr. Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, em face do Acórdão n.º 1.049/2003-1ª Câmara, pode 

ser conhecido, uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie no 

art. 288 do Regimento Interno. 

2. A decisão combatida, que tratou de Tomada de Contas ordinárias do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) do exercício de 2000, julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis e fez 

recomendações ao órgão.  

3. O recorrente pediu o conhecimento deste recurso, a reabertura das contas do Sr. Sady Carnot 

Falcão Filho, Diretor-Executivo do FNS em 2000; o sobrestamento das contas daquele exercício até que 

fosse apreciado o TC 012.472/2005-5; a autorização de audiência do responsável para que apresentasse 

razões de justificativa sobre a irregular aprovação da prestação de contas relativa ao convênio 

n.º 4.428/1998; e o encaminhamento de cópia do recurso e dos documentos que o acompanham ao 

responsável. No âmbito daquele processo, a unidade técnica estava propondo julgar irregulares as contas 

do Sr. Sady Carnot Falcão Filho e multa-lo, mas, como seu nome constava do rol de responsáveis das 
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contas anuais do FNS do exercício de 2000, não seria possível aplicar-lhe multa sem que fosse interposto 

o presente pedido de revisão. 

4. O Ministério Público fundamentou seu recurso no fato de o FNS ter aprovado a prestação do 

Convênio n.º 4.428/1998, firmado com o a Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Anca), mesmo 

diante da ciência de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos. O objeto do referido convênio 

era o apoio financeiro para a capacitação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

visando à melhoria das condições de vida da população mediante programas de saúde em assentamentos 

da reforma agrária, e objetivando fortalecer a capacidade técnico operacional e o desenvolvimento do 

SUS.   

5. Diante dos fatos relatados, atendi ao pedido formulado pelo Ministério Público (peça 17, p. 

62/63).  

6. Agora, julgadas as contas tratadas no referido TC 012.472/2005-5, cabe proceder ao julgamento 

deste recurso.  

7. Nesta fase, a unidade técnica propõe conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. 

Entende que, inexistem elementos novos capazes de modificar o teor do acórdão combatido, uma vez que 

as razões de justificativa apresentadas pelo responsável foram acolhidas por esta Corte, no âmbito do TC 

012.472/2005-5, mencionado, conforme Acórdão n.º 4.050/2014-1ª Câmara (peça 24, p. 1/2). Propõe 

ainda o arquivamento dos autos diante da ausência de outras providências a serem tomadas. 

8. Acolho as conclusões da unidade técnica, as quais adoto como razões para decidir, e manifesto-

me pelo conhecimento do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento.  

Face ao exposto, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à consideração deste 

Colegiado. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 264/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 010.127/2001-1.  

1.1. Apenso: 004.684/1996-6 

2. Grupo I – Classe I – Assunto: Recurso de Revisão (Tomada de Contas – Exercício 2000) 

3. Interessados: Sady Carnot Falcão Filho (CPF n.º 066.738.211-91), Diretor-Executivo do FNS à 

época dos fatos; Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 

4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

5. Relatores:  

5.1 Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

5.2 Relator da deliberação recorrida: Ministro Marcos Vilaça. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de Recurso de 

Revisão em face do Acórdão n.º 1.049/2003-1ª Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão da 1ª Câmara, ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1 conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

da União, com fundamento no art. 288 do Regimento Interno, para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2 dar ciência da presente deliberação ao Sr. Sady Carnot Falcão Filho e ao Fundo Nacional de 

Saúde; 

9.3 arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 
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10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0264-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE I – Plenário 

TC 012.243/2014-0  

Natureza (s): Embargos de Declaração (Pedido de Reexame em Representação) 

Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde     

Recorrente:  Aires Turismo Ltda (06.064.175/0001-49) 

Representação legal: Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima  (12907 OAB/DF) e outros, 

representando Aires Turismo Ltda; Gilberto de Souza Pinheiro (23463/OAB-DF) e outros, representando 

Voetur Turismo e Repr. Ltda.    

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. 

NEGATIVA DA MEDIDA PRELIMINAR INVOCADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 

IMPROCEDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. DETERMINAÇÕES PREVENTIVAS. 

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS DAS COMPANHIAS AÉREAS PARA 

EFEITO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. SUPOSTA CRIAÇÃO DE 

EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS POR MEIO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO TCU. CUSTOS 

OPERACIONAIS ADICIONAIS À CONTRATADA. NÃO PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. 

OBRIGAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO 

PROVIMENTO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 

 

RELATÓRIO 

 

 Adoto como Relatório a instrução elaborada no âmbito da Serur (peça 74), a seguir transcrita, cujas 

propostas contaram com a anuência dos dirigentes da Unidade Técnica (peças 75/76). 

 

. 

“INTRODUÇÃO 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Aires Turismo Ltda. (peça 69) contra o Acórdão 

1601/2015 – TCU – Plenário (peça 63), que negou provimento ao Pedido de Reexame (peça 27) 

interposto contra o Acórdão 1442/2014 – TCU – Plenário (peça 8), mantendo-o em seus exatos termos. 

1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor: 

“9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/92, conhecer do pedido de reexame e, no 

mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência à recorrente e aos demais interessados da presente deliberação” 

HISTÓRICO 
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2. Cuidam os autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Voetur 

Turismo e Representações Ltda., em decorrência de possíveis irregularidades na condução do Pregão 

Eletrônico 5/2014, promovido pela Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde, 

para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de 

viagens, o qual compreende a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, em voos regulares  e não regulares (peça 8). Segundo o orçamento estimado constante do 

Anexo III, o valor global da contratação alcançaria até R$ 22.755.635,99 (peça 2, p. 44). 

2.1 As alegações da representante se referiam à inexequibilidade dos preços ofertados pela 

vencedora do certame, Aires Turismo Ltda., e a desconformidades na proposta comercial da vencedora 

em relação a alguns dispositivos editalícios, no que requisitou, paralelamente a concessão de medida 

cautelar para a paralisação do prosseguimento do certame (peça 5, p. 3). Embora a unidade técnica não 

tenha confirmado os indícios apresentados pelo representante e tenha concluído pela denegação da 

cautelar requerida, propôs a realização de determinações preventivas ao Ministério da Saúde, de modo a 

minimizar os riscos inerentes ao processo de contratação de passagens aéreas. Dentre tais medidas, 

propôs a inserção de cláusula no instrumento do contrato, para que a agência contratada apresentasse as 

faturas emitidas pelas companhias aéreas, viabilizando-se a conferência dos valores cobrados (peça 5, p. 

1-12). 

2.2 A proposta contou com a anuência do titular da unidade técnica e restou endossada pelo Relator 

a quo, o que redundou na prolação do Acórdão 1.442/2014 – TCU – Plenário, nos termos abaixo 

transcritos: 

“1.6.1. determinar à Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde que: 

1.6.1.1. com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e nos itens 8.1.6, 8.1.9, 8.3.13, 

8.8.7, 12.1, “a” e 12.3 do Termo de Referência do edital, insira no contrato a ser assinado com a agência 

de viagens declarada vencedora no pregão eletrônico 4/2014, como obrigação da contratada, cláusula que 

preveja a apresentação mês a mês das faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às passagens 

aéreas compradas pelo órgão, apresentação esta que deverá condicionar o pagamento da próxima fatura 

da agência; 

1.6.1.2. com base no art. 67 da Lei 8.666/1993, inclua entre suas rotinas de controle, nos contratos 

para fornecimento de passagens aéreas firmados com as agências de viagens, a conferência dos valores 

pagos às agências com os valores constantes das faturas emitidas pelas companhias aéreas, seja por meio 

de cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, na totalidade ou por meio de 

amostragem; 

1.6.1.3. caso a empresa convocada não acolha a alteração determinada no subitem 44.3.1, não 

assine o contrato com ela e convoque a próxima licitante, procedendo da mesma forma até que se 

encontre uma empresa que, estando em conformidade com as demais regras do certame, inclusive quanto 

ao preço de referência, aceite a alteração contratual determinada;  
1.6.1.4. nas próximas licitações cujo objeto vise à contratação de serviços de agenciamento de passagens 

aéreas inclua no edital a exigência de apresentação, mês a mês pela agência contratada, das faturas emitidas pelas 

companhias aéreas referentes às passagens aéreas compradas pelo órgão, apresentação esta que deverá condicionar 

o pagamento da próxima fatura da agência. 

2.3 A vencedora do certame, Aires Turismo Ltda., apresentou peça inominada (peça 14), no que 

requereu sua habilitação para ingresso nos autos como interessada, medida autorizada consoante despacho 

proferido à peça 21. Considerando que os argumentos recursais não impediam a realização das 

determinações, o Tribunal proferiu o Acórdão 1601/2015 – Plenário, que conheceu do recurso de 

reconsideração interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento. Alegando omissão no Acórdão 

1601/2015 - Plenário, a Aires Turismo Ltda. opõe os presentes embargos de declaração. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

3. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade (peça 72), que concluiu pelo conhecimento dos 

embargos de declaração, suspendendo-se os efeitos do inteiro teor do item 9.1 do Acórdão recorrido, cf. 

art. 34, §2º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, § 3º, do RI/TCU. 
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EXAME TÉCNICO 

4. Delimitação do Recurso 

4.1. Constitui objeto do recurso a seguinte questão: a alegação de omissão quanto à apreciação de 

questões legais 

5. Questão: omissão na apreciação de questões legais 

Argumento 

5.1. Segundo a recorrente, teria ocorrido omissão quanto à apreciação das questões mais 

importantes. Argumenta que a regra de fiscalização contratual prevista no art. 67, da Lei 8.666/1993, não 

conferiria poderes para a invasão do sigilo da contratada, em vendas distintas daquelas relativas ao 

contrato com o órgão público, o que ocorreria pelo fato de as companhias aéreas não fornecerem faturas 

separadas por clientes. 

5.2. Sustenta que a possibilidade de utilização do Módulo Buscador de tarifas deveria ter sido 

considerada no Acórdão 1601/2015 – Plenário, uma vez que a criação do referido Módulo teria sido 

prevista pelo Acórdão 1973/2013 – Plenário e traria a solução para o caso, pois implicaria a possibilidade 

de verificação em tempo real dos valores das tarifas aéreas. 

5.3. Invoca os princípios da eficiência e da legalidade como fundamento para que seja realizada a 

fiscalização prévia, no momento de cotação e da emissão de cada bilhete, conforme o que constava do art. 

1º, inciso II, alínea “a”, da Portaria MPOG 505/2009. 

5.4. Defende que, frente à materialidade dos valores envolvidos, a fiscalização antecipada e 

completa não poderia ser substituída pela fiscalização posterior por amostragem, uma vez que esta seria 

complexa e ineficaz, exigiria documentos além daqueles relativos ao contrato e devassariam a 

contabilidade da empresa, exibindo dados de outros clientes não ligados ao contrato fiscalizado. 

Análise 

5.5. A argumentação da recorrente quanto à existência de omissão é insubsistente, pois, conforme o 

Relatório condutor do Acórdão embargado: 

“30. Não há que se cogitar em quebra do sigilo comercial em razão da apresentação de planilha 

contendo as tarifas das passagens aéreas adquiridas pelo Ministério da Saúde, uma vez que à 

Administração lhe compete o dever de avaliar/fiscalizar a 

eficiência/economicidade/vantajosidade/moralidade de suas contratações, medida possível a partir da 

ciência/transparência dos valores praticados e que lhe são cobrados em razão da aquisição de produtos ou 

contratação de serviços (art. 21 da CF c/c art. 3º da Lei 8.666/1993)”. 

5.6. Segundo a Jurisprudência dessa Corte de Contas, a omissão ensejadora 

dos embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não a que se refere aos 

argumentos das partes que podem ser rejeitados implicitamente. Não está o relator, portanto, obrigado a 

examinar todos os dispositivos legais indicados pelo recorrente como contrariados, nem a responder um a 

um os argumentos invocados, se apenas um deles é suficiente para a solução da lide (Acórdãos 

2.758/2013, 1.914/2013, 2.074/2011 e 2.653/2009, todos proferidos pelo Plenário). 

5.7. O embargante, dessa forma, busca utilizar o instituto de forma transversa, para instaurar nova 

discussão sobre controvérsia já apreciada, sob pretexto da existência de omissão, o que não é admissível 

pela jurisprudência dessa Corte (Acórdãos 2838/2007 e 42/2007, ambos proferidos pela 1ª Câmara). 

5.8. Nesse sentido, cf. o Acórdão 632/2014 – Plenário, é incabível o manejo 

de embargos de declaração para apresentação de argumentos não utilizados em fase anterior do processo 

ou para a discussão de questões de mérito já devidamente apreciadas pelo acórdão embargado. 

5.9. É o caso, verifica-se, do argumento relativo ao “sigilo” da contratante, que, diversamente do 

sigilo bancário e fiscal, comumente invocado para proteger informações de terceiros detidas por 

determinado agente, simplesmente busca proteger a informação sobre o valor pelo qual o serviço foi 

adquirido de um fornecedor específico. 

5.10. Vale lembrar que a atuação da agência de viagens como intermediário de serviços de 

transporte aéreo parte do princípio que tal contratação resulta em significativa redução em custos de 

transação para o Poder Público, quando comparada com os custos incorridos na aquisição direta de 
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passagens junto às concessionárias de serviço público de transporte aéreo. Entretanto, para que esta 

economia seja efetivamente avaliada pelo contratante, é necessário que este disponha das informações em 

questão: somente assim ele poderá avaliar a conveniência e a oportunidade desse tipo de contratação. 

5.11. Note-se ainda que a determinação do item 1.6.1 é encaminhada à contratante, não à vencedora 

de certame específico, que pode optar por preservar seu “sigilo” não assinando contrato em que sabia ou 

deveria saber, com base no que estava disposto nos itens 8.1.6, 8.1.9, 8.3.13, 8.8.7, 12.1, “a” e 12.3 do 

Termo de Referência do edital, que estaria sujeita a determinadas obrigações. Ao contrário do que o 

embargante assevera, a leitura dos citados itens do termo de referência do edital deveria ser suficiente 

para se extrair a interpretação de que tais informações poderiam e deveriam ser exigidas pelo contratante.  

5.12. É compreensível que, em transações econômicas de modo geral, o ofertante de um bem ou 

serviço tenha interesse em ocultar informações sobre os custos nos quais incorre para fornecer a utilidade 

em questão. Afinal, tais custos se refletem no preço o qual este vendedor estará disposto a aceitar pela 

utilidade em questão. Dessa forma, informações sobre estes custos fornecem um ponto de partida para o 

comprador embasar sua negociação e elevam o poder de barganha deste, podendo diminuir o excedente 

auferido pelo ofertante em uma dada transação. Este raciocínio genérico não se aplica ao caso concreto, 

uma vez que o fornecimento dessas informações já foi objeto de negociação, pois estava previsto no 

termo de referência do edital. 

5.13. Quanto aos argumentos sobre qual tipo de fiscalização deverá ser adotada, de modo análogo, 

informou-se que: 

“A determinação constante do item 1.6.1.2 refere-se à rotina administrativa do Ministério da Saúde, 

não alcançando a esfera dos direitos subjetivos da recorrente” 

5.14. Nos termos do Acórdão 131/2015 – 1ª Câmara, não há omissão quando a matéria é analisada 

na instrução da unidade técnica que consta do relatório e que integra as razões de decidir da deliberação. 

Argumento 

5.15. Manifesta que a decisão do STF citada como paradigma teria sido baseada em falta de leitura 

dos autos e desprovida de fundamentação, e que o mandado de segurança em questão teria sido arquivado 

sem o julgamento de mérito, o que impediria sua utilização como referencial. 

Análise 

5.16. Ainda que o Mandado de Segurança MS 33129 – DF tenha sido arquivado sem o julgamento 

de mérito, verifica-se que tal arquivamento se ocorreu devido à própria desistência por parte da 

impetrante (a própria recorrente), após ter sido proferida decisão a ela desfavorável.  

5.17. Ainda que seja lícito ao impetrante desistir de mandado de segurança frente à uma decisão 

inicial desfavorável, a recorrente vai além e sustenta que sua estratégica manobra teria também o efeito – 

retroativo – de impossibilitar que tal decisão fosse citada, como se nunca houvesse existido. Uma vez 

proferida, entretanto, ela constitui fonte do direito e permanece como um dos fundamentos do Acórdão 

recorrido, ainda mais quando se considera que o mérito do processo não apenas não foi julgado, como não 

foi julgado devido à iniciativa da própria recorrente. É de se esclarecer, ademais, que o fato de 

determinada decisão contrariar os interesses defendidos não se confunde com “falta de fundamentação” 

nem “omissão na apreciação de questões”. 

CONCLUSÃO 

6. Das análises anteriores, conclui-se que não cabem as alegações de omissão, pois não 

há omissão quando a matéria é analisada na instrução da unidade técnica que consta do relatório e que 

integra as razões de decidir da deliberação: as questões foram abordas pelo Acórdão 1442/2014 – Plenário 

ora embargado, embora tenham tido apreciação distinta daquela intentada pela recorrente. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
7. Diante do exposto, submete-se à consideração superior a presente análise dos embargos de 

declaração opostos pela Aires Turismo Ltda., propondo-se, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992: 

a) conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 

b) dar ciência da deliberação que vier a ser adotada à embargante e aos demais interessados, bem 

como do relatório e do voto que o fundamentarem.” 
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É o Relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Cumpre conhecer dos presentes embargos de declaração com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da 

Lei 8.443/92, uma vez que se mostram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos para a 

espécie. 

 Alega a empresa Aires Turismo Ltda. a existência de omissão no Acórdão 1601/2015 – TCU – 

Plenário, que negou provimento ao Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 1442/2014 – TCU – 

Plenário. No entanto, não assiste razão à embargante. 

 Consoante bem apontado na instrução da Unidade Técnica, cujos fundamentos acolho como razões 

de decidir, foram apreciadas no processo todas as questões legais consideradas relevantes para a decisão 

da matéria pelo Tribunal, não existindo a suposta omissão.  

 Veja-se, a propósito, quanto ao argumento do sigilo comercial novamente trazido ao processo pela 

embargante, que a questão foi enfrentada conforme os fundamentos constantes na instrução, a seguir 

transcritos: 

 “30. Não há que se cogitar em quebra do sigilo comercial em razão da apresentação de planilha 

contendo as tarifas das passagens aéreas adquiridas pelo Ministério da Saúde, uma vez que à 

Administração lhe compete o dever de avaliar/fiscalizar a 

eficiência/economicidade/vantajosidade/moralidade de suas contratações, medida possível a partir da 

ciência/transparência dos valores praticados e que lhe são cobrados em razão da aquisição de produtos ou 

contratação de serviços (art. 21 da CF c/c art. 3º da Lei 8.666/1993)”. 

 Observa-se, no caso, que a pretexto de esclarecer uma inexistente omissão, a embargante pretende 

a rediscussão da matéria, ante seu inconformismo diante da deliberação adotada, o que é incabível em 

sede de embargos. 

 No tocante à menção ao MS 33129-DF do STF na deliberação embargada, o registro se prestou 

apenas a mostrar o alinhamento da análise técnica deste Tribunal com o entendimento manifestado pelo 

Relator do referido mandado de segurança o Ministro Luís Roberto Barroso. Dessa forma, o fato de o 

mandado de segurança ter sido arquivado sem julgamento de mérito com fundamento na desistência da 

impetrante (a ora embargante) não tem qualquer repercussão na decisão deste Tribunal.   

 Face ao exposto, acolho as propostas da Unidade Técnica e voto por que este Tribunal adote a 

deliberação que ora submeto à consideração deste Colegiado. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 265/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 012.243/2014-0.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Pedido de Reexame em Representação)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Aires Turismo Ltda (06.064.175/0001-49) 

3.2. Recorrente: Aires Turismo Ltda (06.064.175/0001-49). 

4. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de 
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Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal:   

8.1. Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima  (12907 OAB/DF) e outros, representando Aires 

Turismo Ltda.   

8.2. Gilberto de Souza Pinheiro (23463/OAB-DF) e outros, representando Voetur Turismo e Repr. 

Ltda.  

 

9. Acórdão: 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Aires 

Turismo Ltda. contra o Acórdão 1601/2015 – TCU – Plenário, que negou provimento ao Pedido de 

Reexame interposto contra o Acórdão 1442/2014 – TCU – Plenário, mantendo-o em seus exatos termos. 

 Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no 

mérito, rejeitá-los; 

 9.2. dar ciência da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à 

embargante e aos demais interessados. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0265-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas 

e Vital do Rêgo. 

  

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I –  CLASSE I – Plenário 

TC 015.721/2007-2 [Apensos: TC 032.881/2008-8, TC 009.884/2009-9] 

Natureza(s): Recurso de Reconsideração (em Prestação de Contas Simplificada referente ao 

exercício de 2006) 

Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Maranhão – 

Sescoop/MA 

Responsáveis:  Adalva Alves Monteiro (CPF 023.009.664-68); Edvaldo Souza dos Passos (CPF 

935.747.463-34); Honório Gonçalves Ribeiro Neto (CPF 096.495.573-34); José Mariano Rangel Costa 

Ferreira (CPF 375.883.543-72); Libania Maria Bittencourt de Souza (CPF 704.553.173-72); Lilian Freire 

Fonseca (CPF 979.810.283-53); Luiz Gonzaga Nogueira Lago (CPF 268.831.203-00); Marcia Tereza 

Correia Ribeiro (CPF 304.324.643-87); Maria Eufrásia Campos (CPF 012.233.053-68); Mariano 

Rodrigues Sa Silva (CPF 095.678.877-72); Rocimary Câmara de Melo (CPF 460.685.623-87); Sidney 

Santana Louzeiro (CPF 722.825.093-15)  

Recorrente:  Adalva Alves Monteiro (CPF 023.009.664-68) 

Advogados com procuração nos autos: Paulo Roberto Galli Chuery (20449/OAB-DF); Alexandre 

Benevides Cabral (33492/OAB-DF); Alexandre Cavalcanti Pereira (6257/OAB-MA); Franklin Roosevelt 

Azevedo Cunha (7022/OAB-MA) e outros 
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SUMÁRIO: RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS SIMPLIFICADA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. CONHECIMENTO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE SUPOSTO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. VIABILIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM IRREGULARIDADES 

VERIFICADAS EM PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DECORRENTE DO 

DECURSO DE TEMPO. INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APRESENTADAS PARA A REFORMA 

DO ACORDÃO RECORRIDO. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA À INTERESSADA. 

 

RELATÓRIO 

 

Versam os autos sobre recurso de reconsideração (peças 207 a 210) interposto pela Srª. Adalva 

Alves Monteiro, ex-presidente da Sescoop/MA, contra o Acórdão 1.328/2014-TCU-Plenário (peça 175), 

por meio do qual ficou decidiu-se: 
9.1. levantar o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 39, § 3º, da Resolução TCU nº 191/2006, 

diante do julgamento definitivo do TC 009.884/2009-9, bem como do apensamento do TC 032.881/2008-8 a estes 

autos;  

9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sras. Adalva Alves Monteiro e Márcia Tereza Correia 

Ribeiro e pelo Sr. José Mariano Rangel Costa Ferreira;  

9.3. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, o Sr. Honório 

Gonçalves Ribeiro Neto;  

9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sidney Santana Louzeiro, de modo a excluí- lo da 

presente relação processual;  

9.5. julgar irregulares as contas da Sras. Adalva Alves Monteiro e Márcia Tereza Correia Ribeiro e dos Srs. 

José Mariano Rangel Costa Ferreira e Honório Gonçalves Ribeiro Neto, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, 

inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da 

mesma Lei e com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II, III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU 

(RITCU), para condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, 

fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida 

importância aos cofres do Sescoop/MA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei c/c o art. 214, 

inciso III, alínea “a”, do RITCU:  

9.5.1. Adalva Alves Monteiro, solidariamente com Márcia Tereza Correia Ribeiro: 
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Valor 

original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

850,86 20/1/2006 

1.041,59 20/3/2006 

777,93 19/4/2006 

807,30 15/5/2006 

228,78 19/10/2006 

503,88 10/11/2006 

366,51 13/12/2006 

893,00 20/3/2006 

870,00 16/5/2006 

3.150,00 31/1/2006 

3.150,00 17/3/2006 

2.890,00 13/1/2006 

890,62 14/11/2006 

3.000,00 14/12/2006 

8.000,00 3/2/2006 

3.000,00 24/2/2006 

2.000,00 3/3/2006 

2.000,00 24/3/2006 

2.500,00 24/4/2006 

3.000,00 14/12/2006 

300,00 19/12/2006 

600,00 21/12/2006 

368,61 16/1/2007 

915,95 26/12/2006 

104,40 27/12/2006 

300,00 12/1/2006 

900,00 20/2/2006 

600,00 3/3/2006 

300,00 20/3/2006 

600,00 30/3/2006 

900,00 31/3/2006 

900,00 12/5/2006 

600,00 18/10/2006 

600,00 22/11/2006 

900,00 24/11/2006 

600,00 11/12/2006 

1.904,00 27/1/2006 

1.620,04 15/2/2006 

1.081,97 17/2/2006 

1.970,52 20/3/2006 

Valor 

original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

1.168,05 22/3/2006 

1.500,00 14/7/2006 

1.750,00 1/11/2006 

1.000,00 27/11/2006 

1.500,00 22/12/2006 

1.000,00 22/12/2006 

1.168,00 22/12/2006 

750,00 5/1/2006 

150,00 5/1/2006 

1.940,00 5/1/2006 

2.000,00 5/1/2006 

500,00 5/1/2006 

2.000,00 5/1/2006 

1.800,00 13/1/2006 

600,00 10/2/2006 

205,00 10/2/2006 

2.000,00 10/2/2006 

2.209,11 14/2/2006 

750,00 16/2/2006 

800,00 16/2/2006 

400,00 16/2/2006 

2.000,00 10/2/2006 

1.000,00 20/2/2006 

400,00 10/3/2006 

300,00 10/3/2006 

900,00 18/10/2006 

1.260,00 18/10/2006 

900,00 20/1/2006 

1.400,00 25/1/2006 

500,00 25/1/2006 

1.168,05 27/1/2006 

1.500,00 3/2/2006 

1.800,00 3/2/2006 

1.200,00 3/2/2006 

1.500,00 9/3/2006 

900,00 9/3/2006 

1.000,00 20/4/2006 

1.800,00 20/4/2006 

380,00 16/5/2006 

9.5.2. José Mariano Rangel Costa Ferreira, solidariamente com Márcia Tereza Correia Ribeiro: 

Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

1.083,27 16/6/2006 

486,34 16/8/2006 

600,00 26/7/2006 

1.000,00 15/8/2006 

9.5.3. Honório Gonçalves Ribeiro Neto, solidariamente com Márcia Tereza Correia Ribeiro Nery: 

Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 
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Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

867,98 19/7/2006 

369,96 18/9/2006 

2.500,00 18/9/2006 

300,00 23/10/2006 

1.000,00 13/7/2006 

1.200,00 14/7/2006 

900,00 18/9/2006 

2.500.00 18/9/2006 

1.500,00 28/9/2006 

1.000,00 2/10/2006 

2.000,00 11/8/2006 

2.100,00 11/8/2006 

2.500,00 16/8/2006 

2.000,00 19/9/2006 
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9.5.4. José Mariano Rangel Costa Ferreira, solidariamente com Honório Gonçalves Ribeiro Neto e 

Márcia Tereza Correia Ribeiro Nery: 

Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

738,00 20/7/2006 

1.000,00 28/9/2006 

2.000,00 19/9/2006 

9.5.5. Adalva Alves Monteiro, solidariamente com Márcia Tereza Correia Ribeiro: 

Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

1.670,00 17/4/2006 

9.5.6. José Mariano Rangel Costa Ferreira, solidariamente com Honório Gonçalves Ribeiro Neto e 

Márcia Tereza Correia Ribeiro Nery: 

Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

1.168,00 25/8/2006 

9.5.7. Adalva Alves Monteiro, solidariamente com Márcia Tereza Correia Ribeiro e Honório Gonçalves 

Ribeiro Neto: 

Valor original 

(Real) 

Data da 

ocorrência 

900,00 18/10/2006 

1.260,00 18/10/2006 

9.6. aplicar às Sras. Adalva Alves Monteiro e Márcia Tereza Correia Ribeiro e aos Srs. José Mariano 

Rangel Costa Ferreira e Honório Gonçalves Ribeiro Neto, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 

nº 8.443, de 1992, nos valores especificados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor: 

Responsável Valor (R$) 

Márcia Tereza C. Ribeiro Nery 20.000,00 

Adalva Alves Monteiro 20.000,00 

Honório Gonçalves Ribeiro Neto 10.000,00 

José Mariano Rangel Costa 

Ferreira 

10.000,00 

9.7. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o 

parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, 

caso requerido, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU);  

9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 

8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações;  

9.9. considerar graves as infrações cometidas e, com fundamento no art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, 

inabilitar as Sras. Adalva Alves Monteiro e Márcia Tereza Correia Ribeiro Nery, bem como os Srs. José 

Mariano Rangel Costa Ferreira e Honório Gonçalves Ribeiro Neto para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança no âmbito da administração federal, pelo período de 6 (seis) anos;  

9.10. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 

fundamenta, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Controladoria- Geral da União para a 

adoção das medidas necessárias às inabilitações previstas no item 9.9 deste Acórdão;  

9.11. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamenta, à Procuradoria 

da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992; e  

9.12. julgar regulares com ressalvas, nos termos do arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 

nº 8.443, de 1992, as contas dos demais responsáveis arrolados no item 3 deste Acórdão, dando- lhes quitação. 

 

3. Inconformada, a Srª. Adalva Alves Monteiro (peça 207 a 210) interpôs recurso de 

reconsideração, contra o teor do Acórdão 1.328/2014-Plenário (peça 175) acima transcrito, no que foi 
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conhecido por despacho de minha lavra (peça 221), que suspendeu os efeitos dos subitens 9.5.1, 9.5.5, 

9.5.7, 9.6, 9.8 e 9.9 do referido acórdão. 

4. Diante das razões do recurso apresentado, a Serur examinou as questões levantadas, nos 

seguintes termos (peça 242): 

MÉRITO 

4. Constitui objeto do recurso examinar as seguintes questões: 

a) se está comprovado o extravio de documentos, impossibilitando a defesa da Recorrente (item 

5); 

b) se resta comprovada a prestação dos serviços e assim a ausência de dano ao erário (item 6); 

 c) se houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em virtude do decurso de tempo entre a 

ocorrência das irregularidades e a citação da Recorrente (item 7); 

 d) se o voto condutor da decisão recorrida carece de motivação (item 8). 

5. Extravio de documentos 

5.1. A Recorrente alega que houve extravio de documentos, o que prejudicaria sua defesa. Nesse 

sentido, aduz que:  

 a) muitos documentos foram extraviados pelo SESCOOP/Nacional e apreendidos pelo 

Ministério Público Federal; (peça 207, p. 2) 

 b) foram recebidas dezessete pastas vazias, antes levadas com documentos; (peça 207, p. 2) 

 c) na ocasião da busca e apreensão, não foram especificados tipos e quantidades de 

documentos que estavam sendo levados; (peça 207, p. 2) 

 d) o Ministério Publico entregou documentos que a justiça determinou serem retornados a esta 

Recorrente; porém, ao chegar na Procuradoria da República, já haviam sido entregues ao Interventor 

da entidade, que sumiu com eles com destino ignorado, motivo pelo qual foi pedida a sua prisão. 

(peça 207, p. 2) 

 Análise 

5.2. Em suas alegações recursais, a Recorrente reporta-se aos documentos anexos ao seu 

recurso. No entanto, tudo o que se extrai de tais documentos é uma decisão de 18/3/2008, do Juízo da 

6ª Vara Cível da Justiça Federal no Maranhão, determinando a restituição à representante legal da 

SESCOOP/MA de parte dos documentos apreendidos; devendo a outra parte ser restituída ao fiel 

depositário indicado pelo Juízo Estadual da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA (peça 207, p. 

40). Há ainda um presumível agravo, de 8/4/2008, requerendo a prisão do interventor da Sescoop/MA 

designado pela Sescoop-Nacional, “pela prática de infiel depositário” e ainda a promoção de 

diligências para que os documentos e bens da Sescoop/MA fossem entregues à sua representante 

legal, ora Recorrente (peça 207, p. 38-39). 

5.3. Não obstante o teor dos aludidos documentos apontarem no sentido de que pelo menos até 

abril de 2008 os documentos retirados das dependências da Sescoop/MA durante o período de 

intervenção ainda não haviam sido restituídos à entidade, essa simples circunstância não se afigura 

suficientemente robusta para formar convicção de que tais documentos de fato se referem às 

irregularidades imputadas à Recorrente ou que, acaso acessíveis a ela, tivessem o condão de elidir as 

irregularidades. Junte-se a isso o fato de que constam dos autos todos os documentos nos quais se 

baseiam as irregularidades em questão (peças 9 a 33), tendo a Recorrente pleno acesso a eles, os 

quais, aliás, foram obtidos precisamente mediante diligências junto à Sescoop-Nacional e à 

Sescoop/MA (peça 3, p. 31-32; peça 177, 1-2). 

5.4. Ante o exposto, deve-se rejeitar as alegações.   

6. Ausência de dano ao erário 

6.1. A Recorrente alega que não houve dano ao erário, aduzindo para tanto que:  

 a) os pagamentos, bem como os contratos, eram realizados com parecer de advogado; (peça 

207, p. 2) 

 b) as supostas irregularidades se referem à formalização da comprovação de despesas, isto é, 

falhas técnicas de responsabilidade exclusivamente da então Superintendente; (peça 207, p. 2) 
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 c) não há nos autos a comprovação de que os serviços contratados, mesmo com relevante 

suspeição sobre as regras licitatórias, não foram realizados efetivamente; (peça 207, p. 3) 

 d) os beneficiários dos eventos e fornecedores não reclamaram por serviços não prestados ou 

falta de pagamentos, constatando realização e cumprimento do planejado; (peça 207, p. 3) 

 e) a restituição de valores pela simples rejeição caracterizaria enriquecimento ao erário; (peça 

207, p. 3) 

 f) não existem provas nos autos de que tenha havido desvio de recursos; (peça 207, p. 3) 

 g) esteve licenciada da presidência por quatro meses; (peça 207, p. 3) 

 h) está sendo responsabilizada por haver, na qualidade de Presidente da entidade, homologado 

os procedimentos licitatórios; (peça 207, p. 3) 

 i) contudo, não ficou demonstrado sua participação dolosa nos procedimentos; (peça 207, p. 3) 

 j) o STJ reconhece, em entendimento pacifico que a sanção de ressarcimento ao erário só se dá 

quando ficar efetivamente comprovado o prejuízo. (peça 207, p. 3) 

 Análise 

6.2. A irregularidade imputada à Recorrente diz respeito a irregularidades identificadas em 

diversos pagamentos realizados pela entidade. A Recorrente foi responsabilizada na qualidade de 

ordenadora de despesas e emissora dos cheques por meio dos quais os pagamentos tidos por 

irregulares foram realizados. 

6.3. Embora a Recorrente alegue que se trata de meras falhas na formalização da comprovação 

das despesas, deve-se ressaltar que o ônus de comprovar a boa e regular utilização dos recursos cabe 

ao gestor público.  

6.4. A Recorrente alega ainda que os serviços teriam sido prestados, não havendo que se falar 

em dano ao erário. Ocorre que a questão relativa à efetiva prestação de serviços não chegou sequer a 

ser objeto de questionamento por este Tribunal, ante as várias irregularidades identificadas nos 

pagamentos. A mera alegação de que os serviços foram prestados não é suficiente para elidir tais 

irregularidades.  

6.5. No tocante à alegação de que esteve licenciada durante quatro meses, tem-se que no 

relatório que acompanha a decisão recorrida consta a informação de que a ora Recorrente ficou 

licenciada do cargo no período de 1º de junho a 1º de outubro de 2006 (peça 177, p. 2 e 11), e 

conforme se observa nos termos da condenação, a ela não foi imputado como débito nenhum valor 

cuja data de ocorrência estivesse dentro do período de afastamento.  

6.6. Ante o exposto, deve-se rejeitar as alegações.  

7. Longo decurso de tempo – prejuízo ao contraditório e ampla defesa 

7.1. A Recorrente alega que o longo decurso de tempo trouxe prejuízo ao contraditório e à 

ampla defesa. Nesse sentido, alega que:  

 a) houve transcurso de nove anos das hipotéticas origens do débito e das irregularidades; (peça 

207, p. 4) 

 b) constitui indiscutível cerceamento de defesa o pedido para oferecer defesa de fatos já 

transcorridos há muito tempo, cujo combate exigiria a apresentação de documentos que não estão em 

poder da Recorrente e nem mesmo da instituição, cuja obrigação de arquivo já estaria ultrapassada, 

por força da lei; (peça 207, p. 4) 

 c) a manutenção do acórdão recorrido viola o principio constitucional da ampla defesa; (peça 

207, p. 4) 

 d) não se pode falar em ampla defesa quando não se dispõe de meios de fazer as provas 

necessárias para elidir as acusações feitas ou evitar que elas se confirmem exatamente pela 

impossibilidade material, formal e humana de ajuntar tais documentos. (peça 207, p. 4) 

 Análise 

7.2. Não houve o alegado longo decurso de prazo. As irregularidades ocorreram no exercício de 

2006 e a citação da ora Recorrente ocorreu em 25/3/2011 (cf. ofício à peça 6, p. 4-11; e Aviso de 

Recebimento à peça 7, p. 5), não se vislumbrando, sob esse aspecto, qualquer prejuízo ao exercício do 

contraditório e ampla defesa. 
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7.3. De qualquer forma, convém ressaltar que a Recorrente não demonstra qual seria o efetivo 

prejuízo à defesa que poderia ter ocorrido, verificando-se que sua condenação não se baseou em 

presunções de irregularidades, mas em diversas irregularidades sustentadas pelos diversos 

documentos obtidos mediante diligências promovidas por este Tribunal. Desse modo, deve-se rejeitar 

as alegações. 

8. Ausência de motivação 

8.1. A Recorrente alega ausência de motivação na decisão recorrida. Nesse sentido, aduz que: 

 a) a decisão recorrida viola o dispositivo constitucional que exige que as decisões 

administrativas sejam motivadas, para permitir ao interessado condições de defesa, em grau de 

recurso às instâncias superiores; (peça 207, p. 5) 

 b) o voto no qual se louvou o acordão não dá mostras de ter por base provas inequívocas que o 

justificariam, já que suas alegações geram incertezas e dúvidas. (peça 207, p. 5) 

 Análise 

8.2. Não procede a alegação de que a decisão recorrida carece de motivação. Todas as razões 

de fato e de direito que justificaram a condenação estão devidamente colocadas no voto condutor da 

decisão. Com efeito, constatada a divergência entre os nomes dos beneficiários de fato dos cheques 

emitidos e os credores de direito dos valores correspondentes, tem-se por configurada a 

responsabilidade da ora Recorrente. Não tendo ela logrado elidir ou justificar a constatação, 

legitima-se a imputação de débito.  

8.3. Reitere-se que o ônus de comprovar a devida aplicação dos recursos públicos cabe a quem 

os geriu. Eventuais dúvidas e incertezas relativas à utilização de tais recursos militam em desfavor do 

gestor público, justificando-se, também por isso, a imputação de débito no caso vertente. Assim, deve-

se rejeitar as alegações. 

CONCLUSÃO 

9. Das análises anteriores, conclui-se que: 

 a) o extravio de documentos, ainda que confirmado, não se afiguraria alegação suficientemente 

robusta ao ponto de formar convicção de que tais documentos supostamente extraviados se refeririam 

às irregularidades imputadas à Recorrente ou que, acaso acessíveis a ela, tivessem o condão de elidir 

as irregularidades, além do quê constam dos autos todos os documentos nos quais se baseiam as 

irregularidades em questão (peças 9 a 33), tendo a Recorrente pleno acesso a eles (item 5); 

 b) a comprovação da efetiva prestação dos serviços não tem relevância no caso vertente, uma 

vez que sequer chegou a ser objeto de questionamento por este Tribunal, permanecendo injustificada, 

por outro lado, a divergência entre o nome dos credores e dos beneficiários em relação à maioria dos 

cheques emitidos, o que caracteriza dano ao erário (item 6);  

 c) não houve o alegado longo decurso de tempo entre a ocorrência das irregularidades (2006) e 

a citação da Recorrente (25/3/2011), não se vislumbrando qualquer prejuízo ao exercício do 

contraditório e ampla defesa (item 7); 

 d) não procede a alegação de que a decisão recorrida carece de motivação, uma vez que todas 

as razões de fato e de direito que justificaram a condenação estão devidamente colocadas no voto 

condutor da decisão (item 8). 

9.1. Assim, propõe-se negar provimento ao recurso. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

10. Ante o exposto, submete-se o assunto à consideração superior, propondo-se, com 

fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992: 

 a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 

 b) dar ciência da decisão à Recorrente e aos demais interessados. 

5. O ilustre representante da Unidade Técnica, em despacho constante da peça 244, manifestou-

se de acordo com as conclusões precedentes. 

6. Por sua vez, o douto representante Ministério Público junto a esta Corte exarou parecer (peça 

245), onde se manifesta de acordo com os pareceres uniformes acima referidos. 

  É o Relatório. 
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VOTO 

 

Preliminarmente, devo consignar que o recurso de reconsideração interposto pela  

Srª Adalva Alves Monteiro, cumpre os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 da Lei nº 

8.443/92 e no art. 285 do Regimento Interno, por essa razão, pode ser conhecido.  

2. No que diz respeito ao presente apelo, serão examinadas neste voto as razões consignadas na 

peça 207, fls. 01-05, cujo teor pode ser resumido nos seguintes pontos: 

 a) o exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório restou prejudicado por conta de 

extravio de documentos e de excessivo lapso de tempo entre as irregularidades verificadas e a citação;  

 b) o dano ao erário não ficou configurado, em razão da efetiva prestação dos serviços 

contratados; e 

 c) a decisão recorrida não teve motivação. 

3. Diante das razões e elementos apresentados pela recorrente, verifico que eles não têm o 

condão de elidir as irregularidades que fundamentaram a condenação imposta pelo Tribunal por 

ocasião do Acórdão 1.328/2014-TCU-Plenário (peça 175). São, portanto, incapazes de provocar sua 

reforma.  

4. Em primeiro lugar, a alegação de que houve um extravio de documentos, por exemplo, não foi 

acompanhada por uma demonstração robusta de que tais provas se referiam efetivamente às 

irregularidades atribuídas à recorrente e nem que teriam eficácia sobre a prova já produzida nos autos. 

Por outro lado, apesar de ter-lhe sido franqueado acesso pleno aos autos, não foi suficientemente 

contestado pela recorrente o teor dos documentos já acostados e nem sua importância para a 

formulação das razões de decidir.  

5. Ademais, o chamamento aos autos se deu a tempo de possibilitar o exercício pleno do direito 

de contraditar e se defender das imputações, sendo descabida a alegação de que o decurso temporal 

excessivo impossibilitou o exercício desses direitos fundamentais, considerando as datas dos fatos 

(v.g. ofício constante da peça 6, fls. 4-11; e Aviso de Recebimento inserido na peça 7, fls. 5).   

6. O que caracterizou a existência de danos ao Erário foi a comprovada divergência entre a 

identidade dos credores de direito e o nome dos reais favorecidos pelos cheques emitidos. Logo, uma 

eventual prestação dos serviços contratados não tem o condão de elidir a irregularidade, pois não é 

suficiente para provar o nexo causal entre a despesa invocada na prestação de contas e o recurso 

federal utilizado em pagamento. Saliento, ademais, que não foi imputada à recorrente a 

responsabilidade por pagamentos que tenham ocorrido durante seu afastamento do cargo (01/06/2006 a 

01/10/2006).  

7. Como se pode deduzir de sua leitura, os termos da decisão recorrida apresentam todos os 

fundamentos necessários para a condenação da recorrente e não merece reparos.   

8. Assim, diante de todo o exposto e sem prejuízo de incorporar os argumentos convergentes da 

Unidade Técnica às presentes razões de decidir, acolho integralmente suas conclusões, em conjunto 

com as do douto representante do Parquet especializado, e Voto por que seja adotado o Acórdão que 

ora submeto à apreciação deste Plenário. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 266/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 015.721/2007-2.    

 1.1. Apensos: 032.881/2008-8; 009.884/2009-9 

2. Grupo I – Classe de Assunto: Recurso de Reconsideração (em Prestação de Contas 

Simplificada referente ao exercício de 2006) 

3. Responsáveis/Recorrentes: 
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 3.1. Responsáveis: Adalva Alves Monteiro (CPF 023.009.664-68); Edvaldo Souza dos Passos 

(CPF 935.747.463-34); Honório Gonçalves Ribeiro Neto (CPF 096.495.573-34); José Mariano Rangel 

Costa Ferreira (CPF 375.883.543-72); Libania Maria Bittencourt de Souza (CPF 704.553.173-72); 

Lilian Freire Fonseca (CPF 979.810.283-53); Luiz Gonzaga Nogueira Lago (CPF 268.831.203-00); 

Marcia Tereza Correia Ribeiro (CPF 304.324.643-87); Maria Eufrásia Campos (CPF 012.233.053-68); 

Mariano Rodrigues Sa Silva (CPF 095.678.877-72); Rocimary Câmara de Melo (CPF 460.685.623-

87); Sidney Santana Louzeiro (CPF 722.825.093-15) 

 3.2. Recorrente: Adalva Alves Monteiro (CPF 023.009.664-68) 

4. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do 

Maranhão – Sescoop/MA 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

 5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur; Secretaria de Controle Externo no Estado 

do Maranhão (SECEX-MA). 

8. Advogados com procuração nos autos: Paulo Roberto Galli Chuery (20449/OAB-DF); 

Alexandre Benevides Cabral (33492/OAB-DF); Alexandre Cavalcanti Pereira (6257/OAB-MA); 

Franklin Roosevelt Azevedo Cunha (7022/OAB-MA) e outros 

 

9. Acórdão:  

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Adalva 

Alves Monteiro, ex-presidente da Sescoop/MA, contra o Acórdão 1.328/2014-TCU-Plenário. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 33 da Lei nº 8.443/92 e no art. 285 do Regimento Interno, conhecer 

do recurso de reconsideração interposto pela Srª. Adalva Alves Monteiro para, no mérito, negar-lhe 

provimento; 

9.2. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à recorrente 

e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Maranhão – Sescoop/MA. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0266-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno 

Dantas e Vital do Rêgo. 

  

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO II –  CLASSE VII – Plenário 

TC 033.104/2013-1  

Natureza: Representação 

Órgãos/entidades: Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região), Justiça Federal 

Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE) 

Advogado com procuração nos autos: não há 
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SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA ALOCAÇÃO 

DE VALORES RELATIVOS À CONTRAPARTIDA PREVISTA EM CONTRATO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO À CONTA ÚNICA DO TESOURO 

NACIONAL. CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

UNIVERSALIDADE E DA UNIDADE DE TESOURARIA. IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE 

USO DE ESPAÇO FÍSICO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO À UNIDADE TÉCNICA 

COMPETENTE. CIÊNCIA E RECOMENDAÇÃO AO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E AO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

 Tratam os autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado de 

Pernambuco (Secex-PE) a respeito de possíveis irregularidades na execução do contrato firmado entre 

o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região) e a Caixa Econômica Federal (Caixa) para 

a captação e manutenção de saldos de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV), com 

previsão de contrapartida em bens e serviços, sem que os recursos correspondentes sejam recolhidos à 

conta única do Tesouro Nacional (Contrato 42/2009, peça 1, fls. 7/14). 

2. Diante da necessidade de esclarecimentos dos fatos relatados pela representante, propôs-se a 

realização de diligência com o objetivo de coletar as seguintes informações para subsidiar a análise do 

presente processo. Realizada a referida diligência e feitas análises da documentação recebida, além dos 

esclarecimentos prestados nas reuniões pelos gestores, a Unidade Técnica elaborou instrução (peça 9, 

fls. 1/9), cujos excertos principais estão transcritos a seguir, em cumprimento do art. 1º, § 3º, inciso I, 

da Lei nº 8.443/92: 

HISTÓRICO  

O TRF-5ª Região e a Caixa Econômica Federal celebraram o Contrato 42/2009, em 21/9/2009, 

tendo como objeto a viabilização de condições econômico-financeiras e logísticas, pela contratada, 

por meio de custeio das aquisições de bens móveis e imóveis, serviços e realização de obras 

promovidas pela contratante, para atendimento de suas necessidades, notadamente aquelas que visem 

à ampliação, modernização e melhoria das instalações físicas, mobiliário e parque de informática da 

Justiça Federal e TRF-5ª Região, bem como à capacitação de servidores, favorecendo, sobretudo, a 

celeridade da prestação jurisdicional no âmbito de atuação do contratante.  

Existem outros dois contratos de mesma natureza que têm o TRF -5ª Região como um dos 

contratantes, quais sejam: o Contrato celebrado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e os 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões com a Caixa Econômica Federal e o 

Contrato celebrado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e os Tribunais Regionais Federais da 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões com o Banco do Brasil (peça 1, p. 23-29 e 30-36, respectivamente). As 

instituições financeiras aqui mencionadas estão instaladas na sede do TRF-5ª Região e nas Seções 

Judiciárias da 5ª Região. 

O Contrato 42/2009 refere-se, de fato, à manutenção da Caixa como agente financeiro 

arrecadador e controlador de contas de depósitos judiciais (precatórios e RPV) oriundos ou à 

disposição das Seções da Justiça Federal e do TRF da 5ª Região. A contrapartida da Caixa 

corresponde ao valor do contrato, que é disponibilizado àquele tribunal e às seções judiciárias da 5ª 

Região, por meio de pagamentos realizados em favor de fornecedores de bens e serviços desses 

órgãos, conforme cronograma definido na cláusula quarta do contrato. Também foi incluída nesse 

contrato a cessão de áreas pelos referidos órgãos para a Caixa instalar seus PAB, a título gratuito.  

O valor inicial do referido contrato era de R$ 30.000.000,00, conforme cláusula quarta, subitem 

4.1, mas houve um aditivo em 2011, no valor de R$ 5.000.000,00, conforme o documento “Proposta 

de Divisão do Contrato CEF e TRF5”, anexado ao termo do contrato (peça 1, p. 15). Esses valores 

estão sendo liberados pela Caixa em parcelas mensais fixas e sucessivas, conforme cronograma 

definido na cláusula quarta do contrato e destinação prevista na cláusula segunda. A liberação dos 
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recursos do contrato é feita por meio de pagamentos de despesa realizados diretamente pela Caixa 

aos fornecedores de bens e serviços dos órgãos da Justiça Federal da 5ª Região. A vigência do 

contrato é de sessenta meses (cláusulas quinta e sexta do contrato).  

Da forma como está descrito o processo de pagamento realizado pela Caixa, os recursos 

liberados não são depositados na conta única do Tesouro Nacional, portanto não estão sendo 

registrados na contabilidade do órgão e nem incluídos nos respectivos processos de contas ordinárias 

anuais. Recursos financeiros obtidos por órgãos da Administração Pública Federal, oriundos de 

convênios ou contratos, devem ser recolhidos à conta única do Tesouro Nacional, em fiel observância 

aos princípios da universalidade e da unidade de tesouraria, insculpidos nos arts. 2º 3º, 4º e 56 da Lei 

4.320/1964, artigos 1º e 2º do Decreto 93.872/1986, e art. 1º da Medida Provisória 2.170-36, de 

23/8/2001. 

Outra questão abordada na representação diz respeito à cessão de direito de uso, pela Caixa, de 

espaços físicos dos órgãos da Justiça Federal da 5ª Região, incluída no referido contrato. Essa cessão 

seria a título gratuito e não foi precedida de procedimento licitatório, contrariando o art. 18, § 5º, da 

Lei 9.636/1998 c/c o art. 13, inciso VIII, do Decreto 3.725/2001 e os artigos 2º e 17, § 2º, da Lei 

8.666/1993. 

O Banco do Brasil S.A. também está instalado no TRF-5ª Região e, da mesma forma que ocorre 

com a Caixa, não existe o termo de cessão de uso da área ocupada pelo banco. Há um contrato em 

vigor com o Banco do Brasil, que foi celebrado em 3/9/2009, pelo CJF e os Tribunais Regionais 

Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, conforme mencionado acima. A Caixa também celebrou 

contrato com o CJF e os Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, em 3/9/2009. 

Ambos os contratos têm vigência de sessenta meses e seus objetos foram definidos como a viabilização 

de condições econômico-financeiras e logísticas, por meio de custeio das aquisições de bens, serviços 

e realização de obras promovidas pelos contratantes, que visem à virtualização de processos judiciais 

e à modernização para melhoria da prestação jurisdicional, no âmbito do Conselho e da Justiça 

Federal de primeiro e segundo graus (peça 1, p. 23-36). 

Esses contratos são operacionalizados pelo CJF, que emitiu a Nota Técnica 01/2010 CJF -

Contrato BB/CEF, com o objetivo de definir procedimentos padrões para aquele conselho e os 

tribunais regionais federais na operacionalização dos contratos celebrados com o Banco do Brasil e a 

Caixa Econômica Federal (peça 1, p. 37-44). De acordo com a mencionada nota técnica, a existência 

e movimentação de recursos oriundos desses contratos serão objeto de contabilização no Siafi, de 

acordo com as normas de contabilidade pública e orientações das unidades de sistema do controle 

interno, entretanto, não há informação de como essa contabilização se processaria.  

Diante da necessidade de esclarecer alguns procedimentos que não estavam devidamente 

definidos nos termos dos contratos e na nota técnica do CJF, foi realizada diligência ao Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, para que encaminhasse ao TCU as seguintes informações: 

 a) se os recursos oriundos do contrato 42/2009 e dos contratos de que trata a Nota Técnica 

01/2010 CJF - Contrato BB/CEF, celebrados com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do 

Brasil S.A., utilizados para pagamentos diretamente em favor de fornecedores de bens e serviços do 

TRF-5ª Região e das Seções Judiciárias da 5ª Região, são recolhidos à conta única do Tesouro 

Nacional; 

 b) no caso de não recolhimento dos recursos acima à conta única do Tesouro Nacional, como 

se processa a contabilização no Siafi dos recursos oriundos daqueles contratos, conforme dispõe o 

item13 da Nota Técnica 01/2010 CJF - Contrato BB/CEF; 

 c) se o TRF-5ª Região está utilizando a contrapartida do contrato 42/2009 celebrado com a 

Caixa Econômica Federal para pagamento de bens e serviços a serem empregados para a realização 

de interesses secundários do órgão e no interesse de seus membros e servidores, a exemplo dos 

contratos relativos à modernização de instalações para refeitório e vestiários para terceirizados; 

modernização de instalações para arquivo; aquisição de mobiliário; melhoria da infraestrutura de 

comunicação; aquisição de central telefônica; aquisição e instalação de divisórias acústica, 

instalação de equipamentos de ar condicionado, substituição de luminárias e forro de teto; aquisição 
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de materiais odontológicos diversos; modernização de central telefônica; construção de prédio de 

almoxarifado e arquivo, o que contraria o entendimento do TCU proferido no Acórdão 1.457/2009-

TCU-Plenário, que prevê a utilização desses bens e serviços apenas “em projetos e atividades que 

traduzam a consecução do interesse público primário, na efetiva e direta melhoria da prestação 

jurisdicional”; 

 d) se as cessões de áreas de imóveis da União sob a administração do TRF-5ª Região e das 

Seções Judiciárias da 5ª Região à Caixa Econômica Federal e ao Banco Brasil S/A foram precedidas 

de procedimento licitatório e se foram formalizados os respectivos termos de cessão, de acordo com o 

previsto na Lei 9.636/1998 e no Decreto 3.725/2001. 

EXAME TÉCNICO 

 Em resposta à diligência promovida por esta Secretaria, por meio do Ofício 1885/2013-

SECEX-PE (peça 5), datado de 12/12/2013, o TRF-5ª Região apresentou, tempestivamente, as 

informações e/ou esclarecimentos, por meio do Ofício 00238/2013, de 27/12/2013, da Diretoria-Geral 

daquele Tribunal, que encaminhou os Memorandos 00033/2013, de 26/12/2013, emitido pelo Diretor 

da Subsecretaria de Orçamento e Finanças, e 38/2013, de 27/12/2013, emitido pela Diretora da 

Secretaria Administrativa daquele Tribunal, todos constantes à peça 7. Em 30/12/2013, foi 

encaminhado o Ofício 240/2013-DG, da Secretaria Administrativa do TRF da 5ª Região (peça 8), em 

aditamento à resposta já enviada. 

Inicialmente, o órgão informou que os recursos oriundos do contrato 42/2009 e dos contratos de 

que trata a Nota Técnica 01/2010 CJF - Contrato BB/CEF, utilizados para pagamentos diretamente 

em favor de fornecedores de bens e serviços do TRF-5ª Região e das Seções Judiciárias da 5ª Região, 

não são recolhidos à conta única do Tesouro Nacional (item 10, letra “a”, acima). Ainda segundo a 

informação prestada, a própria Resolução CJF 74, de 14/9/2009, que disciplina a aplicação dos 

recursos provenientes de contratos celebrados com instituições financeiras oficiais, no âmbito daquele 

Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, prevê, em seu art. 4º, que a liberação dos 

recursos dar-se-á exclusivamente mediante pagamento direto das despesas por aquelas instituições 

aos fornecedores constantes das respectivas notas fiscais, vedada a transferência de recursos 

financeiros, a qualquer título, aos órgãos da Justiça Federal. 

No mesmo sentido, o órgão esclareceu que a própria Nota Técnica 01/2010 CJF – Contrato 

BB/CEF apresenta os modelos de ofício que devem ser encaminhados pelo ordenador de despesas aos 

bancos, e que a orientação é clara no sentido de que os pagamentos serão realizados diretamente 

pelas instituições financeiras e, portanto, não transitam pelo Siafi. Por fim, informou que o TRF da 5ª 

Região “apenas cumpre as orientações dispostas na Resolução nº 074, de 14 de setembro de 2009 e 

na Nota Técnica 01/2010 CJF – Contrato BB/CEF” (peça 7, p. 3). 

No caso de não recolhimento dos recursos acima à conta única do Tesouro Nacional, foi 

solicitada também a informação de como se processaria a contabilização no Siafi dos recursos 

oriundos daqueles contratos, conforme dispõe o item 13 da referida Nota Técnica (item 10, letra “b”). 

Em resposta, o órgão informou que a contabilização se processa através de Nota de Lançamento 

(NL), mencionando os registros que são feitos do saldo e da baixa dos valores executados, e que essa 

forma de contabilização seguiu orientação da Subsecretaria de Controle Interno do TRF (Nota 

Técnica 001/2013), emanada em relatório de auditoria de utilização dos recursos do contrato 

42/2009, nos seguintes termos (peça 7, p. 3-5): 
“4. Efetuar o registro das transações referentes à liquidação e ao pagamento da despesa do contrato nº 

42/2009 no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, mediante as contas 

de controle 1.9.9.7.1.08.00 e 1.9.9.7.1.08.04. Em se tratando de bens a serem recebidos pelas Seções 

Judiciárias proceder ao registro da doação”. 

Por fim, o órgão informou que esta orientação deu origem a Nota Técnica 001/2013 da Seção de 

Contabilidade, da Subsecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que dispõe sobre os 

“procedimentos para registro no SIAFI do Contrato 42/2009 celebrado com a CEF”. A referida Nota 

Técnica foi enviada em anexo ao Memorando 00033/2013 da Subsecretaria de Orçamento e Finanças 

(peça 7, p. 5). 
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O Memorando 38/2013, de 27/12/2013, da Diretora da Secretaria Administrativa do TRF da 5ª 

Região (peça 7, p. 6-16), trata da resposta aos questionamentos das letras “c” e “d” do item 10 

acima. A primeira questão refere-se à utilização  da contrapartida do contrato 42/2009, celebrado 

com a Caixa Econômica Federal, para pagamento de bens e serviços a serem empregados para a 

realização de interesses secundários do órgão e no interesse de seus membros e servidores, a exemplo 

de alguns contratos ali mencionados, o que contraria o entendimento do TCU proferido no Acórdão 

1.457/2009-TCU-Plenário, que prevê a utilização desses bens e serviços apenas “em projetos e 

atividades que traduzam a consecução do interesse público primário, na efetiva e direta melhoria da 

prestação jurisdicional”.  

O órgão informou inicialmente que a aplicação desses recursos visou cumprir ao objetivo e ao 

objeto dispostos nas cláusulas primeira e segunda do contrato, quais sejam (peça 7, p. 6-7): 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Este Contrato tem por objetivo estipular formas de ampliação e incremento da relação existente entre a 

Caixa Econômica Federal e o TRF-5ª Região, com o intuito de manter, modernizar e otimizar a prestação 

jurisdicional. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Constitui objeto deste contrato a viabilização de condições econômico-financeiras e logísticas, pela 

CONTRATADA, por meio do custeio das aquisições de bens móveis e imóveis, serviços e realização de obras 

promovidas pela CONTRATANTE para atendimento de suas necessidades, notadamente aquelas que visem a 

ampliação, modernização e melhoria das instalações físicas, mobiliário e parque de informática da Justiça 

Federal e TRF-5ª Região, bem como a capacitação de servidores, favorecendo sobretudo a celeridade da 

prestação jurisdicional no âmbito da atuação do CONTRATANTE. 

Foi informado ainda que a aplicação dos recursos buscou atender as disposições contidas na já 

mencionada Resolução CJF 74/2009 que disciplina, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus, a aplicação de recursos provenientes de contratos celebrados com 

instituições financeiras oficiais, com destaque para os artigos 1º, 2º e 5º, transcritos no memorando. 

Sobre a vedação contida no art. 5º da resolução, de utilização do produto objeto do contrato para 

projetos e atividades que não estejam vinculados ao interesse público primário e à melhoria da 

prestação jurisdicional, a resolução “não prevê elementos que possibilitem ao gestor delimitar quais 

os projetos e atividades que podem ser enquadrados como vinculados ao interesse público primário e 

à melhoria da prestação jurisdicional” (peça 7, p. 7). 

Foi alegado que a própria doutrina, ao discorrer sobre a conceituação de interesse público 

(primário e secundário), também demonstra dificuldades em dar exemplos práticos que facilitem ao 

gestor poder distingui-los quando da sua aplicação na atuação administrativa. Diante dessa ausência, 

o gestor aplicou os recursos em questão visando manter, modernizar e otimizar a prestação 

jurisdicional, conforme objetivo do contrato, adotando-se como parâmetro objetivo, por analogia, os 

mesmos preceitos da previsão legal orçamentária vigente, no caso os definidos no PPA 2008-2011 

(Lei 11.653/2008, Anexo I) no programa finalístico 0569 – Prestação Jurisdicional na Justiça 

Federal, com o objetivo de “Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação de serviços 

jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação 

complementar” (peça 7, p. 7-8). 

Diversos projetos e atividades estavam vinculados a esse programa, tais como: Implantação de 

Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus), Modernização 

de Instalações da Justiça Federal, Julgamento de Causas na Justiça Federal, Assistência Médica e 

Odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes, etc. Assim, as despesas cumpriram o 

objetivo contratual definido, visto que os recursos foram utilizados de forma semelhante à previsão 

orçamentária legal existente, sempre visando à melhoria da prestação jurisdicional. As contratações 

das despesas decorrentes dos projetos e atividades seguiram a Lei 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes. 

A outra questão trata das cessões de áreas dos imóveis da União sobre a administração do TRF 

5ª Região e das Seções Judiciárias da 5ª Região à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil 

S/A, se foram precedidas de procedimento licitatório e se os respectivos termos de cessão foram 
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formalizados, de acordo com o previsto na Lei 9.636/1998 e no Decreto 3.725/2001. A resposta foi 

apresentada pelas unidades, que informaram não terem realizado licitação para as cessões por 

entenderem que as cessões são em favor de entidades bancárias públicas, integrantes da 

Administração Federal indireta, “cujo enquadramento está previsto no art. 79, § 3º, do Decreto-Lei 

9.760/1946 e art. 11, § 2º, do Decreto 3.725/2001, c/c o art. 18, inciso II, da Lei 9.636/1998” (peça 7, 

p. 8-16), prescindindo de procedimento licitatório, de acordo  com a inteligência do art. 17, § 2º, 

inciso I, da Lei 8.666/1993, que dispensa a licitação no caso do uso ser destinado a outro órgão ou 

entidade da Administração Pública. 

As cessões das áreas foram formalizadas mediante termo, à exceção das áreas cedidas à Caixa 

nos imóveis do edifício sede e da Subseção Judiciária de Petrolina da Justiça Federal no Estado de 

Pernambuco e da Seção Judiciária de Natal/RN. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a cessão 

de área de imóvel sob sua administração para exploração de Posto de Atendimento Bancário (PAB) 

no seu edifício-sede tem respaldo no mencionado Contrato 42/2009 e o termo de cessão encontrava-se 

em processo de elaboração, com base no Decreto-Lei 9.760/1946, e Decreto 3.725/2001. A cessão ao 

Banco do Brasil para exploração de PAB no edifício-sede encontrava-se respaldado no Termo de 

Cessão de Uso 01/2007, elaborado com a observância do Decreto-Lei 9.760/1946 e Decreto 

3.725/2001.  

ANÁLISE 

A irregularidade apontada nesta representação que ainda persiste, portanto, merece ser 

apurada, é o recebimento de recursos financeiros por força de contratos celebrados pelo CJF e pelo 

TRF-5ª Região com as referidas instituições financeiras, sem que tais recursos transitem pela conta 

única do Tesouro Nacional. Como já relatado no documento inicial (peça 1), recursos financeiros 

obtidos por órgãos da Administração Pública Federal, oriundos de convênios ou contratos, devem ser 

recolhidos à conta única do Tesouro Nacional, em fiel observância aos princípios da universalidade e 

da unidade de tesouraria, insculpidos nos arts. 2º, 3º, 4º e 56 da Lei 4.320/1964, artigos 1º e 2º do 

Decreto 93.872/1986, e art. 1º da Medida Provisória 2.170-36, de 23/8/2001. Portanto, é irregular a 

utilização de recursos arrecadados por força de ajuste sem que estes transitem pela conta única do 

Tesouro Nacional e sem seus corretos registros nos sistemas contábeis. 

A adoção do procedimento de recebimento dos recursos da forma descrita nos parágrafos 4-6 

acima ofende os princípios da universalidade e unidade de tesouraria, positivadas na Constituição, 

em leis e atos infra legais; vincula, ilegalmente, por contrato, receitas patrimoniais da União à 

despesa de órgão específico; implica pagamento da despesa pública fora do regular processo de 

execução orçamentária; e resulta em impossibilidade de contabilização regular dessa despesa, em 

desacordo com os princípios regentes da contabilidade pública brasileira. 

O princípio da universalidade está expresso no art. 165, § 5º, I, da Constituição Federal (a lei 

orçamentária anual compreenderá “o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público”) e na Lei nº 4.320/1964, artigos 2º, 3º e 4º: 
Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade. 

(...) 

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito 

autorizadas em lei. 

(...) 

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. 

O princípio da unidade tesouraria viabiliza o controle centralizado dos recursos que ingressam 

nos cofres públicos e está previsto expressamente no art. 56 da mesma Lei 4.320/1964 e nos artigos 1º 

e 2º do Decreto 93.872/1986: 
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a) Lei 4.320/1964, art. 56: O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância 

ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas 

especiais; 

b) Decreto 93.872/1986: 
Art. 1º: A realização da receita e da despesa da União far-se-á por via bancária, em estrita observância 

ao princípio de unidade de caixa (Lei 4.320/1964, art. 56 e Decreto-lei 200/1967, art. 74); 

Art. 2º: A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da 

Fazenda, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do 

Brasil S.A. (Decreto-lei 1.755/1979, art. 1°). 

No mesmo sentido, o art. 1º da Medida Provisória 2.170-36, de 23/8/2001, dispõe que os 

recursos financeiros de todas as fontes de receitas da União e de suas autarquias e fundações 

públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão depositados e movimentados exclusivamente 

por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro Nacional, na forma regulamentada pelo 

Poder Executivo. 

Dessa forma, a vinculação da receita advinda com a remuneração dos depósitos judiciais 

mantidos na Caixa Econômica Federal, e também no Banco do Brasil, a uma contraprestação 

contratual, com pagamento realizado diretamente por essas instituições financeiras, representa ofensa 

aos princípios da universalidade e da unidade de caixa, pois as receitas correspondentes não constam 

do orçamento da União e não há registro dessas receitas na conta única do Tesouro Nacional. 

O TCU já se pronunciou sobre o não recolhimento à conta única do Tesouro Nacional dos 

recursos oriundos de contratos, convênios e ajustes celebrados com a Caixa Econômica Federal e 

com o Banco do Brasil, conforme apresentado a seguir: 

     a) Acórdão 2938/2010-TCU-Plenário, proferido no TC 013.671/2010-3: o TCU determinou 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que,  com base nos arts. 3º, 6º e 60 da Lei 4.320/1964, 

art. 7º, § 2º, incisos III, art. 14 e art. 55, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e em observância aos princípios 

da universalidade e publicidade das receitas e despesas públicas, bem como da anualidade e 

transparência dos orçamentos públicos, efetue os ajustes necessários para estimar e contabilizar as 

receitas, oriundas do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira com o Banco do Brasil – Contrato 

SCL-CT nº 083/2009, observando que tais receitas devem ser aplicadas em projetos e atividades que 

traduzam a consecução do interesse público primário do órgão, na efetiva e direta melhoria da 

prestação jurisdicional, bem como para fixar e contabilizar as despesas a serem realizadas com as 

fontes instituídas, em estrita observância às disposições contidas na Lei 4.320/1964, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e nas respectivas leis orçamentárias anuais, com especial atenção aos 

dispositivos que exigem tratamento específico para despesas a serem realizadas na área de tecnologia 

da informação (subitem 9.1.6 do acórdão);  

 b) Acórdão 1623/2010-TCU-Primeira Câmara, proferido no TC 018.708/2007-4, de tomada de 

contas anual: o TCU determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região que adotasse 

medidas para que as receitas provenientes de quaisquer convênios e outros ajustes fossem recolhidas 

à conta única do Tesouro Nacional (Medida Provisória 2.170-36/2001) e as despesas a elas 

vinculadas regularmente executadas, segundo a legislação orçamentária em vigor (subitem 9.7.1 do 

acórdão); 

  c) Acórdão 1952/2011-TCU-Plenário, proferido no TC 010.882/2009-7, que trata de 

representação de unidade técnica: o TCU assinou prazo de trinta dias para que o Tribunal Regional 

do Trabalho da 15ª Região adotasse providências visando: recolher os recursos oriundos dos 

convênios 09/2008 e 10/2008 celebrados com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, 

respectivamente, à Conta Única do Tesouro Nacional (subitem 9.2.1); celebrar contratos para a 

qualificação do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal como agentes captadores e 

mantenedores dos saldos de precatórios e de requisições de pequeno valor (subitem 9.2.2); avaliar se 

a cessão de espaço físico às instituições financeiras foi procedida em conformidade com o disposto no 

art. 18, § 5º, da Lei  9.636/1998 e, se necessário, adotar as medidas requeridas para o exato 

cumprimento da Lei (subitem 9.2.3);  
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 d)  Acórdão 2370/2011-TCU-Plenário, proferido no TC 002.703/2006-9 que trata de Relatório 

de Auditoria realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região: foi determinado à 3ª Secex 

que acompanhasse as atividades do grupo de trabalho, instituído mediante o Ato CSJT.GP.SG 

156/2011, de 25/7/2011, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e destinado a realizar estudos e 

propor normatização sobre os ajustes firmados por tribunais regionais do trabalho que têm por objeto 

o gerenciamento dos depósitos judiciais, precatórios trabalhistas, folha de pagamento de pessoal, e a 

cessão de uso de espaço público grupo, com o objetivo de verificar a conformidade de suas conclusões 

com as decisões desta Corte, especialmente com os acórdãos 2938/2010 - Plenário, 1623/2010 - 

Primeira Câmara e 1154/2011 - Segunda Câmara (subitem 9.2). 

 e) Acórdão 2120/2014-TCU-1ª Câmara, proferido no TC 022.734/2010-4: o TCU determinou à 

Secretaria de Controle Interno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que acompanhasse e 

informasse, nas próximas contas do órgão, o estágio das medidas implementadas para o cumprimento 

da Resolução CSJT 87/2011, alterada pela Resolução CSJT 105/2012, relativamente ao recolhimento 

das receitas provenientes dos ajustes firmados com instituições financeiras à conta única do Tesouro 

Nacional, em observância aos princípios da universalidade e da unidade de tesouraria insculpidos nos 

arts. 2º, 3º, 4º e 56 da Lei 4.320/1964, arts. 1º e 2º do Decreto 93.872/1986, e art. 1º da Medida 

Provisória 2.170-36, de 23/8/2001 (subitem 1.7.1 do acórdão). 

CONCLUSÃO 

Em consonância com as decisões desta Corte acima mencionadas, conclui-se que as receitas 

auferidas com os contratos firmados pelo TRF-5ª Região com a Caixa Econômica Federal devem ser 

revertidas aos cofres do Tesouro Nacional, não podendo ser livremente movimentadas em contas 

bancárias nessa instituição financeira. Da mesma forma, as receitas provenientes dos contratos 

celebrados pelo CJF com o Banco do Brasil e com a Caixa devem ser revertidas aos cofres do 

Tesouro Nacional.  

O Contrato 42/2009, celebrado pelo TRF-5ª Região com a Caixa em 21/9/2009, tinha vigência 

de sessenta meses, portanto, deve ter sido encerrado em 2014. Na proposta de divisão dos recursos 

desse contrato (peça 1, p. 15-22), estavam previstas despesas a realizar até dezembro/2014.  Os 

contratos celebrados pelo CJF e os Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões com a 

Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil (peça 1, p. 23-29 e 30-36, respectivamente) 

também foram celebrados em setembro/2009, com prazo de vigência de sessenta meses, encerrando-

se, da mesma forma, em 2014. 

Em pesquisa ao sítio do TRF-5ª Região na internet, não foi possível verificar se houve 

prorrogação do Contrato 42/2009 ou se um novo contrato foi celebrado com a Caixa Econômica 

Federal, pois os registros existentes são de contratações realizadas até 2013. No sítio do CJF não foi 

encontrado nenhum contrato celebrado com a Caixa e/ou com o Banco do Brasil. Essas instituições 

financeiras continuam instaladas nos edifícios da Justiça Federal e não deixaram de ser agentes 

financeiros arrecadadores e controladores de contas de depósitos judiciais (precatórios e RPV) 

oriundos ou à disposição da Justiça Federal e do TRF da 5ª Região. Sendo assim, as relações 

contratuais do Conselho de Justiça Federal e da Justiça Federal da 5ª Região com as mencionadas 

instituições financeiras ainda persistem.  

A atuação do TRF-5ª Região e das Seções Judiciárias da 5ª Região na operacionalização dos 

contratos aqui discutidos, celebrados com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S/A, segue 

orientação editada pelo Conselho da Justiça Federal, por meio da Resolução CJF 74, de 14/9/2009, 

que disciplina a aplicação dos recursos provenientes de contratos celebrados com instituições 

financeiras oficiais, no âmbito daquele Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O 

art. 4º dessa resolução dispõe que a liberação dos recursos dar-se-á exclusivamente mediante 

pagamento direto das despesas por aquelas instituições aos fornecedores constantes das respectivas 

notas fiscais, vedada a transferência de recursos financeiros, a qualquer título, aos órgãos da Justiça 

Federal. 

O CJF emitiu ainda a Nota Técnica 01/2010 CJF - Contrato BB/CEF, de 2/2/2010, que definiu 

os procedimentos padrões para o próprio Conselho e os Tribunais Regionais Federais na 
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operacionalização dos contratos celebrados com as instituições financeiras acima mencionadas (peça 

1, p. 37-44). 

Como os contratos aqui tratados encerraram-se em 2014 e os procedimentos realizados pelo 

TRF-5ª Região na operacionalização do contrato 42/2009 seguiram a orientação do CJF, inclusive o 

não recolhimento dos recursos obtidos com esse contrato à conta única do Tesouro Nacional, e 

considerando a permanência das instituições financeiras oficiais como agentes financeiros 

arrecadadores e controladores de contas de depósitos judiciais (precatórios e RPV) oriundos ou à 

disposição da Justiça Federal e do TRF da 5ª Região, propõe-se dar conhecimento das 

irregularidades apontadas nesta representação à Secretaria de Controle Externo da Administração do 

Estado, unidade técnica do TCU a cuja clientela o CJF pertence, a fim de subsidiar o planejamento de 

futuras ações de controle que essa unidade técnica vier a realizar no âmbito da Justiça Federal. 

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

Entre os benefícios do exame desta representação pode-se mencionar a expectativa de controle e 

a correção de irregularidades ou impropriedades que estejam ocorrendo, contribuindo para a 

melhoria da gestão pública. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la 

procedente; 

 b) dar conhecimento das irregularidades apontadas nesta representação à Secretaria de 

Controle Externo da Administração do Estado, unidade técnica do TCU a cuja clientela o CJF 

pertence, a fim de subsidiar o planejamento de futuras ações de controle que essa unidade técnica vier 

a realizar no âmbito dos contratos da Justiça Federal com as instituições financeiras oficiais que 

atuam como agentes financeiros arrecadadores e controladores de contas de depósitos judiciais 

(precatórios e RPV) oriundos ou à disposição da Justiça Federal; 

 c) arquivar o presente processo. 

  

3. O titular da Unidade Técnica, em despacho constante da peça 11, manifesta-se favoravelmente 

ao acolhimento da proposta de encaminhamento acima transcrita. 

  

 É o Relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Preliminarmente, devo afirmar que a presente representação cumpre os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno, razão pela qual pode ser 

conhecida. 

2. Os presentes autos versam sobre representação formulada pela Secretaria de Controle Externo 

no Estado de Pernambuco (Secex-PE) a respeito de possíveis irregularidades na execução do contrato 

firmado entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região) e a Caixa Econômica Federal 

(Caixa) para a captação e manutenção de saldos de precatórios e de requisições de pequeno valor 

(RPV), com previsão de contrapartida em bens e serviços, sem que os recursos correspondentes sejam 

recolhidos à conta única do Tesouro Nacional (Contrato 42/2009, peça 1, fls. 7/14). 

3. Realizada a coleta de novos elementos e informações junto ao TRF-5ª Região, figuraram 

como irregularidades o não recolhimento à conta única do Tesouro Nacional e a contabilização 

indevida dos valores relativos à contrapartida prevista no Contrato 42/2009, violando os princípios da 

universalidade e da unidade de tesouraria, previstos nos arts. 2º 3º, 4º e 56 da Lei 4.320/1964, arts. 1º e 

2º do Decreto 93.872/1986; e também a cessão de direito de uso de espaços físicos, a título gratuito e 
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sem o devido procedimento licitatório, em favor da Caixa e do Banco do Brasil (BB), contrariando a 

legislação de regência (art. 18, § 5º, da Lei 9.636/1998, art. 13, inciso VIII, do Decreto 3.725/2001 e os 

arts. 2º e 17, § 2º, da Lei 8.666/1993). 

4. Em relação à primeira irregularidade, verifico que assiste razão ao TRF-5ª Região ao aludir o 

seguimento estrito do disposto no Contrato 42/2009, na Nota Técnica 01/2010 CJF – Contrato 

BB/CEF e na Resolução nº CJF –RES-2009/00074, de 14/09/2009 (peça 7, p. 3). No entanto, esses 

dispositivos contrariam a legislação de regência e diversos precedentes deste Tribunal a respeito desse 

tema (Acórdão 2938/2010-TCU-Plenário; Acórdão 1623/2010-TCU-Primeira Câmara; Acórdão 

1952/2011-TCU-Plenário; Acórdão 2370/2011-TCU-Plenário; Acórdão 2120/2014-TCU-1ª Câmara). 

5. Nesse último julgado (subitem 1.7.1), por exemplo, esta Corte determinou à Secretaria de 

Controle Interno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) o acompanhamento das medidas 

implementadas para o cumprimento da Resolução CSJT 87/2011, alterada pela Resolução CSJT 

105/2012, no que diz respeito ao recolhimento à conta única do Tesouro Nacional das receitas 

provenientes dos ajustes firmados com instituições financeiras, atendendo aos princípios da 

universalidade e da unidade de tesouraria. 

6. A referida Resolução CSJT 87/2011, alterada pela Resolução CSJT 105/2012, dispõe, no 

âmbito da Justiça do Trabalho, sobre os ajustes que tenham por objeto a administração dos depósitos 

judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor, serviço de pagamento de pessoal e cessão de 

espaço físico. O teor do art. 14 demonstra com clareza a observância aos princípios da universalidade e 

da unidade de tesouraria, ao estabelecer que:  

Art. 14. As receitas e os ressarcimentos provenientes dos ajustes tratados na presente norma 

serão obrigatoriamente recolhidos à Conta Única do Tesouro Nacional, mediante Guia de 

Recolhimento da União - GRU.  

Parágrafo único. Para fins de classificação, quanto à fonte, pelas unidades técnicas vinculadas 

ao Sistema de Orçamento Federal, as receitas terão o seguinte tratamento:  

I - as provenientes da administração de depósitos judiciais constituirão receitas de convênios - 

fonte 81;  

II - as decorrentes da onerosidade da cessão de uso de espaço físico e do serviço de pagamento 

de pessoal constituirão receitas próprias - fonte 50;  

7. Observo que, no âmbito da Justiça Federal, o corpo normativo que respaldou os 

procedimentos inquinados como irregulares (Resolução nº CJF –RES-2009/00074, de 14/09/2009) foi 

revogado pela   Resolução nº CJF-RES-2014/00300 de 18/08/2014. Tal resolução, apesar de não 

regular a cessão de uso de espaços físicos como fez a Resolução CSJT 87/2011 acima transcrita, 

aproxima-se dela ao estabelecer que: 

 Art. 6º Os recursos financeiros oriundos dos ajustes de que trata esta resolução constituir-se-ão 

em receitas públicas diretamente administradas pela Justiça Federal e servirão de fonte para inclusão 

de dotações na Lei Orçamentária Anual, bem como em seus créditos adicionais, obedecidos os prazos 

fixados pelo Conselho da Justiça Federal.  

Art. 7º As receitas provenientes dos ajustes tratados nesta resolução serão obrigatoriamente 

recolhidas à Conta Única do Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União - GRU. 

8. Assim, entendo que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração) não deve apenas tomar conhecimento das irregularidades aqui relatadas, mas 

efetivamente verificar se a nova norma está sendo realmente cumprida no âmbito da Justiça Federal, 

por meio da inclusão desse tema em seu plano de fiscalização. No escopo da referida atividade, 

entendo que deva ser incluído também a regularidade da cessão de uso dos espaços físicos às 

instituições financeiras, ainda não devidamente saneada. 

9. Por outro lado, convém recomendar ao Conselho da Justiça Federal - CJF e ao Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho – CSJT que, respectivamente, acompanhem a aplicação das 

Resoluções CJF-RES-2014/00300 e CSJT 87/2011, com vistas a avaliar a sua eficácia.  

10. Assim, diante de todo o exposto, acolho com alterações a proposta de encaminhamento da 

Unidade Técnica, e Voto por que seja adotado o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário. 
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ACÓRDÃO Nº 267/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 033.104/2013-1 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII – Representação  

3. Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE) 

4. Órgãos/entidades: Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região), Justiça Federal  

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco – Secex/PE  

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão:  

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de 

Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE) a respeito de possíveis irregularidades na 

execução do contrato firmado entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região) e a 

Caixa Econômica Federal (Caixa) para a captação e manutenção de saldos de precatórios e de 

requisições de pequeno valor (RPV). 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 

235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração) que inclua, no planejamento de futuras ações de controle, atividade de 

fiscalização com o escopo de verificar o cumprimento da Resolução nº CJF-RES-2014/00300 de 

18/08/2014 e da legislação que rege a cessão de uso de espaços físicos a instituições financeiras no 

âmbito dos órgãos da Justiça Federal, em especial no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª 

Região); 

9.3. dar ciência do teor do presente acórdão ao Conselho da Justiça Federal - CJF e ao Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho – CSJT; 

9.4. recomentar ao Conselho da Justiça Federal - CJF e ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho – CSJT que, respectivamente, acompanhem a aplicação das Resoluções CJF-RES-

2014/00300 e CSJT 87/2011, com vistas a avaliar sua eficácia; 

9.5. arquivar os presentes autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0267-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno 

Dantas e Vital do Rêgo. 

  

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

         GRUPO I –  CLASSE II – Plenário 

                                                                TC 005.072/2015-8 
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Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ametista do Sul (RS); Secretaria de Desenvolvimento 

Regional (SDR) do Ministério da Integração Nacional 

Responsável: Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68), ex-prefeito municipal de Ametista 

do Sul/RS  

Representação legal: não há 

 

Sumário: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO. CONTAS IRREGULARES. 

DÉBITO. MULTA. INABILITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM 

COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, NOS 

TERMOS DO ART. 60 DA LEI Nº 8.443/92. ENVIO DE CÓPIA DO ACÓRDÃO AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO.  

 

RELATÓRIO 

 

  

   Adoto como Relatório, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso I, da Lei 8.443/92, a instrução, de 

peça eletrônica 13,  lavrada no âmbito da Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do 

Sul (Secex/RS): 

Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor dos responsável 

retrocitado, ex-prefeito do município de Ametista do Sul/RS, em razão da não aprovação da prestação 

de contas do Convênio 706173/2009, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional - 

SDR do Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de Ametista do Sul/RS, tendo por 

objeto a aquisição de máquinas e equipamentos para sala de costura associativa no município. Foram 

transferidos R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo concedente, havendo a contrapartida do convenente 

no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 

HISTÓRICO 

O convênio em apreço foi celebrado em 24/12/2009 (peça 1, p. 154-166). O Plano de Trabalho 

para atender o objeto do convênio consta das p. 92-104 da peça 1. Os recursos foram creditados 

consoante OB 2010OB800010, de 23/4/2010 (peça 1, p. 182-184). Ademais, o convênio teve aditivos 

como prorrogação ex ofício (peça 1, p. 190); 1º Termo Aditivo (peça 1, p. 212-214 - prorroga até 

28/12/2011); 2º Termo Aditivo (peça 1, p. 394-396 - ampliação das metas e da contrapartida 

municipal); e 3º Termo Aditivo (peça 2, p. 10-12, prorroga até 28/6/2012). 

O responsável apresentou a prestação de contas do convênio nas fls. 48-113 da peça 2. Essa 

prestação foi analisada pelo  concedente na Nota Técnica 003/2013/DPR/SDR/MI (peça 2, p. 116-

122) que a impugnou com a glosa total, sob a alegação de que havia benefício de empresa privada 

com fins lucrativos, o que caracterizaria desvio de finalidade, além de não ter sido comprovada a 

formação de associação. Nesse aspecto, o responsável e o Prefeito atual do município apresentaram 

suas justificativas quanto ao apontado (peça 2, fl. 176-200) que não foram acolhidas pelo  concedente, 

conforme Nota Técnica 120/2013/DPR/SDR/MI (peça 3, p. 61-67), que manteve o mesmo 

posicionamento consignado na Nota Técnica anterior quanto à glosa total dos recursos repassados 

pelo Ministério da Integração Nacional. 

4. O Parecer Financeiro 26/2014/DTCE/CDTCE/CGCONV/DGI/SECEX/MI (peça 3, p. 117-

121) determina a instauração de TCE quanto ao recurso repassado pelo Ministério de Integração 

Nacional, ou seja, R$ 100.000,00. Outrossim, autoriza o desconto da importância de R$ 5.119,50 

(peça 3, p. 119, item 15), referente aos valores recolhidos pelo convenente ao Tesouro Nacional 

(saldo de rendimentos financeiros e recursos federais) em 28/6/2012. Nesse sentido, relata o Relatório 

de TCE 10/2014 do Ministério da Integração Nacional (peça 4, p. 10-23), o qual dispõe que foi 

gerado um prejuízo ao erário pelo responsável, sendo corroborado pelo Relatório de Auditoria da 

CGU (peça 4, p. 34-36). 
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EXAME TÉCNICO 

5. Em cumprimento ao Pronunciamento da Unidade (peça 7), foi promovida a citação dos 

responsável Dorval Américo Bassi, mediante o Ofício 0490/2015-TCU/SECEX-RS (peça 9), datado de 

13/5/2015.  

6. O responsável apresentou as suas alegações de defesa na peça 11, a destempo a contar do AR 

(peça 10). 

9.                 Dispõe o ex-prefeito responsável (peça 11, p. 1-4) que as verbas do presente 

convênio teriam sido aplicadas conforme previsto, não havendo desvio de finalidade. Acresce que as 

máquinas e equipamentos previstos no convênio teriam sido todas adquiridas, comprovando a Nota e 

Relação de Bens (Anexo I - peça 11 - Relação de Bens (p. 6- 23); Cumprimento do Objeto (p. 31); 

Realização dos Objetivos (p. 32-33); e Relação de Bens adquiridos, produzidos ou construídos com 

recursos da União (p. 34-35). Expõe, ainda, que o saldo remanescente (sobra) do convênio teria sido 

devidamente devolvido, comprovando-se a devolução no Anexo II (peça 11, p. 36-37). 

10.                Do mesmo modo, informa o ex-prefeito que foi criada a associação (Associação 

Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece), com data de abertura de 7/8/2014 (peça 11, p. 40-54), que, 

por autorização legislativa da Lei Municipal 1.975/2014, de 16/12/2014 (peça 11, p. 24-25 e 39), 

recebeu as máquinas em comodato, estando em pleno funcionamento. 

11.               Entretanto, em Relatório de Vistoria do convênio 706173/2009, de 5/2/2013, do 

Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Desenvolvimento Regional - Nota Técnica 

003/2013/DPR/SDR/MI (peça 2, p. 116-122), aponta-se que o responsável realizou convênio com a 

empresa Marciano Zatti - ME (peça 2, p. 124-130), de propriedade do Sr. Marciano Zatti, que é primo 

do ex-prefeito. Este convênio foi objeto   da Lei Municipal 1.676/2012, de 8/2/2012, que tratava de 

concessão de uso gratuito de bens e máquinas da linha de patrimônio do município a pequenas 

empresas do município (peça 2, p. 132-138). 

12.                No Anexo II da lei mencionada no parágrafo anterior, é apresentado o Termo de 

Concessão de Uso 001/12, em que se verifica que se concede à empresa Marciano Zatti ME máquinas 

de costura e bens objeto convênio (peça 2, p. 134-136). Do mesmo modo, pela Lei Municipal 

1.666/2012, de 16/1/2012, é concedido incentivo financeiro a empresas, dentre as quais se inclui a 

empresa Marciano Zatti - ME (peça 2, p. 140-142). 

13.                  Assim, entende o vistoriador do Ministério da Integração Nacional que não 

houve, em momento algum, a intenção de se formar uma associação. Ressalta, pelo que se observou, 

que ocorreu utilização de recursos públicos para benefício de empresas privadas com fins lucrativos, 

atestando o desvio de finalidade do convênio. Conclui então o vistoriador que o convênio não atingiu 

seu objetivo inicial, sendo utilizado em benefício de particulares, devendo ser aplicada a glosa total 

dos recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional. 

14.               O ex-prefeito responsável neste feito e o prefeito atual do Município de Ametista do 

Sul, em 18/4/2013, apresentam resposta às constatações do vistoriador do Ministério da Integração 

Nacional, no Of. Gab. 108/2013 (peça 2, p. 176-200). Desse modo, dispõe o responsável que, na 

prática, havia uma associação que se confirmaria pela realização de cursos de qualificação, com 

implantação de sala de costura. 

15.                   Expõe ainda o ex-prefeito que teria havido dificuldades enfrentadas pelo grupo, 

com destaque para o mercado, alegando a negativa de fábricas e ateliers em firmar contrato de 

terceirização dos serviços com grupos associativos. Assim, a alternativa encontrada foi a criação de 

uma microempresa em nome de um ou alguns membros do grupo associativo, que absorveria os 

demais membros, através de sua contratação. Desse modo, o membro do grupo, Sr. Marciano Zatti, 

criou a empresa individual Marciano Zatti - ME, com o ramo de atividades de acabamento de 

calçados de couro sob contrato. 

16.             Assim sendo, houve cessão de uso de máquinas feita à Associação Comercial e 

Industrial, que expirou em 4/2/2012, e, com base, na Lei Municipal 1.676/2012, de 8/2/2012, o 

município cedeu o seu uso à empresa Marciano Zatti - ME que continua utilizando costureiras com as 

máquinas e bens objetos do convênio, contando em média com 30 trabalhadores. Por fim, entende o 
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ex-prefeito que não houve desvio de finalidade, pois os recursos foram utilizados na aquisição de 

máquinas e equipamentos de costura. Admite o responsável a sua relação de parentesco com Sr. 

Marciano Zatti. 

17.          Manifestando-se sobre a resposta apresentada pelo ex-prefeito e pelo prefeito atual de 

Ametista do Sul/RS, na Nota Técnica 120/2013/DPR/SDR/MI, de 19/6/2013 (peça 3, p. 61-67), o 

vistoriador do Ministério da Integração Nacional, quanto à sala de costura associativa, relata que 

não foi anexado nenhum documento comprobatório de associação de costureiras. Acresce que em 

entrevista feita com várias funcionárias, todas afirmaram que nunca foram informadas que seria 

criada uma associação de costureiras e que todas tiveram suas carteiras de trabalho assinadas pela 

empresa do Sr. Marciano Zatti. 

18.               Quanto à alternativa encontrada pelo grupo, o uso das máquinas e bens objeto do 

convênio em prol de empresa privada, com as costureiras trabalhando como empregadas da empresa 

Marciano Zatti-  ME, relata o vistoriador que o Sr. Marciano Zatti não era membro do grupo, mas 

sim empresário individual que aufere lucros. 

19.             Em conclusão, o vistoriador entende que o ex-prefeito não trouxe nenhum fato novo, 

de modo que ficou claro que houve utilização de recursos públicos para benefício de empresa privada, 

comprovando o desvio de finalidade, devendo ser mantida a glosa total dos recursos repassados pelo 

Ministério da Integração Nacional. 

20.             Com efeito, verifica-se que, pela própria definição de convênio, com previsão no 

inciso VI, do § 2º do art. 1º da Portaria Interministerial 507/2011, partícipe do convênio é entidade 

sem fins lucrativos, e também pelo art. 10 dessa mesma Portaria tem-se a vedação no inciso V, de 

celebração de convênios com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos. 

21.             Assim, como se verificou nos autos, houve emprego de máquinas de costura e bens 

adquiridos objeto do convênio em comento em prol da empresa individual, Marciano Zatti - ME, com 

as costureiras funcionando como empregadas com carteira de trabalho assinada. Nesse sentido, 

ocorreu desvio de finalidade, pois recursos públicos empregados na aquisição de bens foram 

destinados para beneficiar empresa privada com fins lucrativos o que fere os princípios da legalidade 

e impessoalidade insculpidos no art. 37, caput, da CF/88. Não adianta adquirir os bens previstos no 

Plano de Trabalho se seu destino não atende interesse público. 

22.             A sala de costura associativa objeto do convênio em apreço, na prática, inexistiu, 

sendo que não havia durante a execução do convênio documento comprobatório da formação de 

associação de costureiras, só sendo aberta em 7/8/2014. Ademais, as próprias funcionárias, como 

mesmo assevera o vistoriador, nunca foram informadas de que seria criada uma associação de 

costureiras. Desse modo, o ex-prefeito responsável descumpre com o objeto do convênio, a 

demonstrar que o objetivo era atender interesse privado e não público. 

23.            Assim sendo, a glosa total dos recursos repassados pelo Ministério da Integração 

Nacional é cabível neste processo, já que o ex-prefeito responsável agiu com má-fé, empregando 

recursos públicos para beneficiar empresa privada, inclusive tendo relação de parentesco com o 

proprietário da empresa.  

CONCLUSÃO  
24.   Em face da análise promovida no Exame Técnico desta instrução, propõe-se rejeitar as 

alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Dorval Américo Bassi, uma vez que não foram suficientes 

para sanear as irregularidades a ele atribuídas. 

25. Não se reconhece a boa-fé do responsável nos autos, nos termos do § 2º do art. 202 do 

RI/TCU, cabendo a aplicação do §6º desse mesmo artigo, no sentido de se proferir, desde logo, o 

julgamento definitivo de mérito pela irregularidade das contas. 

26. Cabe ainda a aplicação de multa, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do 

RI/TCU, tendo em vista o dano causado ao erário, já que se constatou no feito a falta de 

aproveitamento dos recursos transferidos para a sua utilização em finalidade pública. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

27. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 
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a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei 8.443/1992, c/c 

os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos  III e IV, referente à 

ocorrência atribuída ao responsável,  210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas 

irregulares as contas do Sr. Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68), ex-prefeito do Município 

de Ametista do Sul/RS, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação 

do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso 

III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas 

discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

VALOR 

ORIGINAL R$ 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

R$ 100.000,00 23/4/2010 

R$ 5.119,50 28/6/2012 (1) 

                          Observação: (1) Crédito – Valor recolhido em 28/6/2012 ao Tesouro Nacional 

                           Valor atualizado até   8/7/ 2015 (incluindo variação SELIC): R$ 148.717,54 

      b) aplicar ao Sr. Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68) a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da notificação), para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde 

a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor; 

      c) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial da dívida caso não atendida a notificação. 

 

 O Diretor-Substituto da Subunidade anuiu à proposta da Unidade Técnica com o seguinte 

adendo: d) encaminhar cópia do acórdão que vier a ser emitido ao Ministério Público da União, para 

ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e do art. 

209, § 7º, do Regimento Interno (peça 14). O Diretor da Subunidade, por delegação de competência do 

Titular da Secex/RS, chancelou essa última proposta (peça 15). 

 

 O representante do Ministério Público, Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin, assi manifestou-

se (peça 16): 

 

 Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração 

Nacional (MI) em desfavor do Sr. Dorval Américo Bassi, ex-prefeito municipal, em razão da 

reprovação da prestação de contas do Convênio nº 706173/2009, firmado entre a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional do Ministério (SDR/MI) com a Prefeitura de Ametista do Sul/RS, tendo 

como objeto a aquisição de máquinas e equipamentos para sala de costura associativa no Município 

com o intuito de favorecer a geração de renda por meio da produção e venda de calçados. 

2. Foram previstos R$ 103.600,00 para a consecução do objeto, dos quais R$ 100.000,00 foram 

repassados pela União em 23/04/2010 e o restante corresponderia à contrapartida municipal. O 

ajuste vigeu de 29/12/2009 a 28/06/2012. 

3. Segundo relatado nos autos, os equipamentos foram adquiridos conforme planejado, porém 

não foram destinados a uma associação de produtores de calçados, mas a uma empresa privada de 

propriedade de um primo do ex-prefeito, Marciano Zatti - ME. O favorecimento de uma entidade 

empresária e a ausência de comprovação da constituição da associação prevista fundamentaram a 

conclusão do concedente de que ocorreu desvio de finalidade na execução do convênio.  

4. Por consequência, no Relatório da TCE (peça 4, p. 10-22) foi impugnado valor equivalente a 

toda a quantia federal transferida, descontado o saldo restituído à União em 28/06/2012 (R$ 

5.119,50). A Controladoria-Geral da União (CGU) endossou esse posicionamento (peça 4, p. 34-36). 
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5. Na fase externa, o responsável foi devidamente citado, mas suas alegações de defesa (peça 

11) foram consideradas insuficientes pela unidade técnica, a qual propõe julgar irregulares as contas 

e condenar o ex-prefeito ao ressarcimento do débito conforme delimitado pelo órgão instaurador, 

além de aplicar a sanção definida no art. 57 da Lei nº 8.443/92 (peça 13). O Diretor da unidade 

instrutiva propôs acrescentar o envio da decisão ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 16, 

§ 3º, da mesma Lei (peça 14). 

6. Alinho-me ao entendimento da Secex/RS.  

7. Na sua defesa, o responsável limita-se a alegar que os equipamentos foram recentemente 

entregues em regime de comodato a uma associação de costureiras constituída em 07/08/2014. Tal 

fato, entretanto, não se encontra suficientemente demonstrado, pois o ex-gestor apresentou somente 

uma lei municipal promulgada em 10/10/2014, por outro prefeito, repassando bens patrimoniais do 

Município à referida associação (peça 11, p. 39). Não foi fornecido, porém, o anexo dessa norma que 

conteria a lista desses bens. De qualquer forma, mesmo a relação completa desses itens patrimoniais 

seria insuficiente, pois está desacompanhada da comprovação da efetiva entrega, do estado de 

conservação desse maquinário e do correto uso na finalidade programada. 

8. Ademais, a destinação atual dos bens não elide o desvio de finalidade praticado durante a 

atuação do Sr. Dorval Américo Bassi como prefeito municipal e gestor do convênio. A conduta do 

responsável possui alto grau de reprovabilidade, porquanto desviou intencionalmente o uso dos 

equipamentos, que deveriam servir para fomentar a constituição de uma associação local de artesãos, 

para o benefício exclusivo de uma entidade com fins lucrativos, com o agravante de essa empresa 

pertencer a parente seu. 

 Diante do exposto, ratifico a anuência deste representante do MP/TCU com a proposta da 

unidade técnica (peças 13/14) e sugiro que o Tribunal delibere quanto à gravidade da infração 

cometida pelo Sr. Dorval Américo Bassi, a fim de inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão 

ou função de confiança na Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92. 

  

           

                  É o Relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Desenvolvimento 

Regional - SDR do Ministério da Integração Nacional em desfavor do ex-prefeito do Município de 

Ametista do Sul/RS, Dorval Américo Bassi, em razão da não aprovação da prestação de contas do 

Convênio 706173/2009, cuja vigência estendeu-se de 29/12/2009 a 28/6/2012. 

 

2. O objeto desse convênio era a aquisição de máquinas e equipamentos para implantação de sala 

de costura associativa naquele município para produção e venda de calçados. Tal atividade geraria 

renda para um grupo de profissionais da área que dividiriam os lucros entre si. 

 

3. Os recursos previstos no ajuste totalizam R$ 103.600,00. Em 23/4/2010, foram repassados ao 

Município pela União R$ 100.000,00, correspondendo os R$ 3.600,00 restantes à contrapartida 

municipal. 

 

4. A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do Ministério da Integração Nacional não 

aprovou a prestação de contas do ex-prefeito de Ametista, tendo em vista o descumprimento físico do 

objeto. Após denúncia recebida de que as máquinas e os equipamentos de costura de calçados teriam 

sido desviados para a microempresa Marciano Zatti - ME pertencente a primo do ex-prefeito, a SDR 

verificou in loco que o processo de aquisição desses instrumentos ocorrera de acordo com o Plano de 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

Trabalho, porém os equipamentos não tiveram como destino a suposta associação de produtores de 

calçados em desrespeito ao que fora avençado. 

 

6.         Concluiu a SDR, em vista do favorecimento de empresa privada e da ausência de 

comprovação da criação da associação dos produtores de calçados, pelo desvio de finalidade na 

execução do convênio em tela.  

 

7. Após concessão de prazo para que o ex-prefeito  comprovasse a boa e regular aplicação dos 

recursos federerais, a concedente instaurou a competente Tomada de Contas Especial para reparação 

do erário pelo total de R$ 100.000,00 repassados pela União em 23/4/2010, descontado o saldo de R$ 

5.119,50 restituído à União em 28/6/2012, entendimento esse que foi chancelado pela CGU. 

 

8. No âmbito do TCU, o responsável, regularmente citado, apresentou suas alegações de defesa 

que foram rechaçadas pela Secex/RS. Nesse passo, a Unidade Técnica propõe julgar as contas do Sr. 

Dorval Américo Bassi irregulares, condenando-o ao pagamento do débito, nos moldes estabelecidos 

pelo órgão instaurador, e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92. Por fim, alvitra o 

encaminhamento do acórdão que vier a ser proferido ao Ministério Público da União. O representante 

do MPTCU, Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin, anui à proposta da Secex/RS e opina, diante da 

gravidade da infração cometida, pela inabilitação do ex-prefeito para o exercício de cargo em comissão 

ou função de confiança na Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/92. 

    

9.       Na sua defesa, o Sr. Dorval Américo Bassi alega que tais máquinas e equipamentos teriam 

sido entregues, em regime de comodato, a uma associação de costureiras constituída em 7/8/2014. A 

título de documentação comprobatória, exibe tão-somente lei municipal promulgada em 10/10/2014 na 

gestão de outro prefeito. 

 

10.      Na ausência de anexo a essa lei com a lista dos bens, não há como comprovar sequer a 

natureza dos bens supostamente entregues. De outro lado, mesmo que houvesse anexo com a descrição 

dos referidos bens e seu estado, acompanhados do correspondente recibo de entrega, tais documentos 

não seriam hábeis a afastar a irregularidade posta nos autos por configurar destinação extemporânea de 

iniciativa de outro gestor. 

 

11.     Claro está nos autos que o desvio de finalidade do objeto do convênio decorreu da conduta 

dolosa do ex-prefeito, razão pela qual rejeito as suas alegações de defesa. Consequentemente, deve ser 

o Sr. Dorval Américo Bassi inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança 

na Administração Pública, por seis anos, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92. 

 

     Diante da gravidade da irregularidade perpetrada pelo Sr. Dorval Américo Bassi, ex-prefeito 

municipal de Ametista do Sul/RS, acolho as conclusões e a proposta da Unidade Técnica, endossadas 

pelo MP, com os ajustes que entendo pertinentes, e Voto por que seja adotado o Acórdão que ora 

submeto ao escrutínio do Pleno. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 268/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo: TC 005.072/2015-8 

2. Grupo I, Classe de Assunto II – Tomada de Contas Especial 

3. Interessado: TCU 
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4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ametista do Sul (RS); Secretaria de Desenvolvimento 

Regional  (SDR) do Ministério da Integração Nacional 

4.1. Responsável: Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68), ex-prefeito municipal de 

Ametista do Sul/RS  

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin  

7. Unidade Técnica: Secex/PR 

8. Representação legal: não há 

                    

9. Acórdão: 

                  VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada 

pela Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR do Ministério da Integração Nacional em 

desfavor do ex-prefeito do Município de Ametista do Sul/RS, em razão da não aprovação da prestação 

de contas do Convênio 706173/2009,  

 

                   ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68), ex-

prefeito do Município de Ametista do Sul/RS, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 

alíneas “c” e “d”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, 

inciso I, 209, incisos  III e IV, referente à ocorrência atribuída ao responsável,  210 e 214, inciso III, do 

Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do 

prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso 

III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, 

até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

 

VALOR 

ORIGINAL R$ 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

R$ 100.000,00 23/4/2010 

R$ 5.119,50 28/6/2012 (1) 

                          Observação: (1) Crédito – Valor recolhido em 28/6/2012 ao Tesouro Nacional 

                           Valor atualizado até   8/7/ 2015 (incluindo variação SELIC): R$ 148.717,54 

      9.2. aplicar ao Sr. Dorval Américo Bassi (CPF 355.065.980-68) a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, 

alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo 

recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

         9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial da dívida caso não atendida a notificação; 

    9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 

     9.5. inabilitar o Sr. Dorval Américo Bassi para o exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança na Administração Pública, por seis anos, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92; 

     9.6. informar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) sobre a necessidade de consulta à relação de “Inabilitados para 

função pública” disponível no sítio do TCU na Internet antes da designação de pessoas para cargo em 

comissão ou função de confiança (informação disponível em www.tcu.gov.br, opções: Serviços e 

Consultas – Cadastro de Irregulares – Inabilitados para função pública – lista de inabilitados), 

http://www.tcu.gov.br/
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alertando-os de que o descumprimento injustificado decisão do Tribunal de Contas da União sujeita os 

responsáveis à multa prevista no art. 58, §1º, da Lei 8.443/92; 

        9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à 

Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Sul, para ajuizamento das ações civis e penais 

cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e do art. 209, § 7º, do Regimento Interno. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0268-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno 

Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II –  CLASSE I – PLENÁRIO 

TC 025.772/2006-7  

Natureza: Recurso de Revisão (em Tomada de Contas Especial) 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Grajaú - MA   

Recorrente: Newton Arouca (001.939.438-16). 

Responsáveis: Maria Bernadeth Nogueira dos Santos (268.265.693-53); Rumos Engenharia 

Ambiental Ltda. (73.034.946/0001-90).  

Interessados: Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Newton Arouca (001.939.438-16). 

Advogados constituídos nos autos: Felipe Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva (OAB/PB nº 

11.689) e outros. 

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO MMA/SQA 2001CV000141. 

IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 

INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONVENIADO. INUTILIDADE DA OBRA. NÃO 

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. CONTAS IRREGULARES. 

DÉBITO. MULTA. RECURSO DE REVISÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATÓRIOS DE 

VISTORIAS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA DA 

OBRA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO E 

DA MULTA IMPUTADOS A UM DOS RESPONSÁVEIS. 

 

RELATÓRIO 

 

 Reproduzo a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Recursos deste Tribunal (peça 97), 

que contou com a anuência do Secretário-substituto da unidade (peça 98) e do Ministério Público junto 

ao TCU (peça 100): 

“1. Trata-se de recurso de revisão interposto por Newton Arouca (peças 49-51 e 94) contra o 

Acórdão 667/2012-TCU-Plenário (peça 7, p. 55-56), que apreciou a tomada de contas especial 

instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados pelo 

Ministério do Meio Ambiente à Prefeitura Municipal de Grajaú/MA por força do Convênio MMA/SQA 

2001CV000141, Siafi 432813, cujo objeto era a implantação de aterro sanitário e recuperação de 

área degradada (peça 7, p. 55).  
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8. Por intermédio do Acórdão 667/2012 – TCU – Plenário, esta Casa assim se pronunciou sobre 

o assunto (peça 7, p. 55-56): 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 

19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III do 

Regimento Interno, julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito a Srª Maria 

Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e a empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., 

consoante a seguir discriminado, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para 

que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 

recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas 

dos juros de mora calculados de 21/2/2002 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na 

legislação em vigor: 

9.1.1. individualmente, a Srª Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, pela quantia de 

R$ 194.754,56 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos); 

9.1.2. solidariamente, a Srª Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e a empresa 

Rumos Engenharia Ambiental Ltda., pela quantia de R$ 352.784,44 (trezentos e cinquenta e dois mil, 

setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); 

9.2. aplicar, individualmente, à Srª Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e à 

empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 

do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para 

que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno), o 

recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente 

acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação 

em vigor; 

9.3. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei 8.443/1992, e no art. 217 do RI/TCU, o 

parcelamento das dívidas a que se referem os itens 9.1 (e desdobramentos) e 9.2 deste acórdão em até 

36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, caso requerido pelos responsáveis, alertando-os de 

que, conforme disposto no § 2º do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta do recolhimento de 

qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial 

das dívidas imputadas por este acórdão, caso não atendidas as notificações, e 

9.5 com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/92 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento 

Interno, remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado do 

Maranhão, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis. 

HISTÓRICO 

9. O instrumento de ajuste, firmado em 28/12/2001, vigorou até 31/12/2002. Para a execução do 

convênio foram liberados recursos federais no valor de R$ 547.539,00, cabendo à Prefeitura de 

Grajaú/MA a contrapartida de R$ 54.753,00. Os autos sinalizam pela ausência de conclusão das 

obras de implantação do aterro sanitário e de recuperação de área degradada, sem que restasse a 

possibilidade de imprimir qualquer utilidade à edificação construída, motivo pelo qual procedeu-se à 

citação solidária da empresa contratada e da ex-prefeita. 

10. No que diz respeito à matéria ora impugnada pelo recorrente, Sr. Newton Arouca, ex-sócio 

da empresa, na fase de instrução originária, após o trâmite regular do processo, coligidas e 

rechaçadas as alegações de defesa apresentadas pela ex-prefeita e mantido o silêncio por parte da 

Rumos Construtora e Comércio Ltda., esta Casa se posicionou no sentido do julgamento pela 

irregularidade das contas da empresa e da ex-prefeita, a condenação da Rumos ao ressarcimento do 

débito de R$ 352.784,44, em solidariedade com a Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos 

Cerqueira, e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00. A 
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condenação resultou de a empresa ter recebido a totalidade dos recursos do convênio e executado 

parcialmente os serviços que lhe foram confiados (peça 58, p. 1).  

11. Esta Casa conheceu do recurso de reconsideração interposto pela Rumos Construtora e 

Comércio Ltda. e denegou-lhe provimento por intermédio do Acórdão 1.685/2013 – TCU – Plenário 

(peça 57). 

12. Em seguida, esta conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pela empresa, 

consoante se extrai do Acórdão 2.985/2013 – TCU – Plenário (peça 70). De toda forma, a decisão 

admitiu o ingresso do Sr. Newton Arouca, ex-gerente da empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., 

como interessado no processo (item 9.3), em virtude da existência de ações judiciais contra o citado 

ex-sócio acerca do objeto dos presentes autos (peça 71, p. 2). 

13. Ainda irresignável, o Sr. Newton Arouca interpôs o presente recurso de revisão que ora se 

examina (peças 49, 50, 51 e 94). 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

14. Reitera-se a admissão recursal por força do despacho proferido pelo Relator Benjamin 

Zymler, que, em discordância aos termos preliminarmente propostos pela Serur de não conhecimento 

da peça (peças 87, 88 e 89), conheceu do recurso de revisão por concluir pela existência de razão 

legítima para que o Sr. Newton Arouca intervenha no processo, já que seus interesses subjetivos na 

esfera civil, criminal e administrativa encontram-se alcançados pela condenação por esta Corte de 

Contas da empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., da qual era sócio (peça 95). 

 

EXAME TÉCNICO 

Delimitação do recurso 

15. Constitui objeto do presente recurso avaliar se há evidências nos autos que permitam 

concluir pela execução integral do objeto conveniado, o que implicaria na existência/inexistência de 

débito parcial a ser ressarcido à União. 

16. Para sustentar a inexistência de débito, o recorrente apresenta teses resistivas, em especial 

da execução integral da obra do aterro sanitário, da inidoneidade dos relatórios produzidos pelo 

IBAMA e da inutilidade da obra que teria decorrido em momento posterior ao da execução do objeto, 

em razão da falta de zelo, cuidado e do abandono da coisa pública por parte da Prefeitura de 

Grajaú/MA.  

17. Nesse sentido, o Sr. Newton Arouca apresenta uma série de argumentos e documentos, os 

quais serão resumidamente descritos abaixo e analisados de forma dissociada: 

a) inconsistências técnicas dos relatórios do IBAMA, elaborados em razão das vistorias 

realizadas em 2003, 2004 e 2009; 

b) abandono da obra por parte da prefeitura; 

c) laudo da perícia criminal realizada pela Polícia Federal no Maranhão como prova da 

execução do objeto. 

a) Argumento: inconsistências técnicas constantes dos relatórios do IBAMA, elaborados em 

razão das vistorias realizadas em 2003, 2004 e 2009. 

18. O Sr. Newton Arouca, de início, destaca do relatório do IBAMA de 2003, o argumento de 

que a obra do aterro sanitário se localizava a um quilômetro das nascentes do rio Grajaú, o que a 

médio prazo causaria a contaminação do lençol freático. Apontou que o relatório também embargou a 

localização da obra por entender que se encontrava a apenas 500 metros de rodovia movimentada, 

sem respeitar a predominância de ventos, e que devido à falta de proteção vegetal adequada, os 

detritos poderiam ser lançados ao asfalto da estrada. No mesmo sentido, colacionou trechos do 

relatório do IBAMA de 2009 e concluiu pela impossibilidade de se arguir tais considerações sem a 

realização de exames para que se avaliasse uma possível contaminação da água e respaldasse o 

posicionamento técnico (peça 50, p. 7-8). 

19. No intuito de demonstrar a ausência de problemas de ordem técnica na construção do 

aterro, reproduziu critérios estabelecidos pelo Manual Básico do Promotor de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente e de outros órgãos de natureza fiscalizatória ambiental, em que todos estabelecem 
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distâncias inferiores a um quilômetro, entre duzentos metros a quatrocentos metros, das nascentes de 

rios ou outros mananciais de águas como necessárias a manter a integridade das águas (peça 50, p. 

8-12). 

20. Ainda, apresentou dados sobre o tamanho da população urbana do município de Grajaú à 

época (26.000 hab.), para contrapor ao argumento de que a edificação teria sido subdimensionada, e 

informou que tal informação constava do plano de trabalho aprovado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (peça 50, p. 12-16). Aduziu ainda que a elaboração do projeto não era de sua 

responsabilidade (peça 50, p. 38). Nessa linha, apresentou cálculo do volume de chorume que seria 

gerado no aterro sanitário em relação à lagoa projetada, como forma de abalizar a tese de correto 

dimensionamento do aterro (peça 50, p. 23-33). 

21. Destacou que a Controladoria Geral da União desconsiderou as conclusões técnicas do 

relatório do IBAMA de 2003, e o Ministério do Meio Ambiente – MMA atestou a falta de capacidade 

técnica dos engenheiros daquela entidade para fins de avaliação de assuntos relacionados a gestão de 

resíduos sólidos. Transcreveu partes do Parecer Técnico 61/2004 SQA/PGT/GAU, elaborado pelo 

MMA como suporte à assertiva (peça 50, p. 33-36). 

22. Rebateu o Relatório do IBAMA, de 2003, que alertou quanto à previsão de desembolso único 

dos recursos federais repassados ao passo que a obra duraria quatro meses. Informou que em 

realidade, a edificação se arrastou por seis meses e que a operacionalização do aterro, bem como o 

manejo da área degradada eram de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Grajaú (peça 50, p. 

36-37). 

23. Apontou como erros grosseiros do IBAMA considerar a população de 44.000 habitantes, ao 

passo que a população do município de Grajaú era 26.000 habitantes e a observação de que muito 

embora o terreno ocupasse 29.925 hectares, teriam sido cercados apenas 9.400 m2, quando, na 

verdade, o aterro sanitário ocupava apenas os 9.400 m², o que revelaria o desconhecimento técnico 

dos engenheiros que elaboraram o Relatório de 2003 (peça 50, p. 37-38). 

24. Ao impugnar o Relatório de 2003, asseverou que o Acórdão 667/2012 – TCU – Plenário se 

fundamentou neste documento como única baliza para se decidir sobre a irregular aplicação dos 

recursos e transcreveu os itens considerados pelo acórdão para efeito de débito (peça 50, p. 40-47). 

25. Passou a contraditar os quantitativos suprimidos pelo acórdão condenatório, com base nos 

relatórios do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente (peça 50, p. 49-69). Apresentou tabelas 

contendo quantidades e custos e teceu comentários sobre alguns componentes, a exemplo da etapa 

1.9, que tratava da remuneração do projeto executivo. Segundo o recorrente, a obra teria sido 

executada segundo o projeto executivo, embora não exista cópia deste documento na prefeitura, 

tampouco na empresa contratada (peça 50, p. 50). 

26. Colacionou fotos extraídas do Google Earth, em 2005, para comprovar a extensão da área 

degradada em confronto com a área recuperada. Utilizou da ferramenta na tentativa de comprovar a 

instalação de dreno de desvio externo no aterro sanitário (peça 50, p. 51-64). 

27. Em seguida entabulou o cálculo da vida útil do aterro e passou a discorrer sobre o trabalho 

efetivamente realizado (peça 50, p. 65-68 e 85-98). 

28. Também apresentou inúmeras planilhas contendo os valores dos serviços de acordo com o 

SINAPI, à época da execução da obra para comprovar a adequação dos valores contratados (peça 50, 

p. 69-84).  

29. Complementarmente, inseriu tabelas contendo os dados dos relatórios do IBAMA e do MMA 

(peça 50, p. 99-105). 

30. Ainda sobre o assunto, acostou cópias de fotografias extraídas do Google Earth e do 

relatório do IBAMA de 2004 na tentativa de comprovar a execução contratual relativa às etapas da 

obra no aterro sanitário de Grajaú (peça 50, p. 106-114). 

31. Traçou histórico dos fatos tratados nos autos e ressaltou que a Prefeitura teria retido parte 

do valor da contrapartida para a execução direta das obras que restaram ser feitas (peça 50, p. 115-

126). 
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32. Carreou aos autos cópias das especificações técnicas definidas para a obra do aterro 

sanitário (peça 50, p. 127). 

33. Ainda, na peça 51, o recorrente ressaltou a incerteza com que o relator estimou o valor do 

débito e ponderou que a estimativa de valores significa a incerteza na prática do ato, e que nestes 

casos de dúvida, o julgador deve atuar no sentido favorável ao réu (peça 51, p. 1-4). 

34. Ao final, destacou documentação que supostamente seria relativa aos processos que 

responde perante a justiça federal do Maranhão. No entanto, tratava-se das informações já contidas 

nas razões recursais ou ao longo do processo (peça 51, p. 5-96).  

Análise 

35. A seguir, passa-se a examinar cada um dos argumentos apresentados. 

36. O tratamento dos resíduos sólidos por meio do aterro controlado gera impactos ambientais, 

o que demonstra a relevância da escolha adequada de sua instalação observando evitar a 

contaminação das águas, do meio ambiente, bem como considerar a distância entre a localização do 

depósito e da coleta do lixo de sorte a não aumentar os custos com o transporte do descarte, mas 

manter a saúde pública da cidade. 

37. De toda forma, as incongruências apontadas pelo recorrente nos relatórios do IBAMA 

quanto à questão da localização do aterro, à possibilidade de contaminação do lençol freático, o 

subdimensionamento da obra frente ao tamanho da população a ser atendida, não socorrem o 

recorrente. Isso porque são características que se referem à fase de planejamento do convênio, qual 

seja, a elaboração de plano de trabalho com todas as informações necessárias à correta execução do 

objeto. Por consequência, problemas com relação às variáveis acima apontadas não são de 

responsabilidade da empresa e não lhe foram imputadas nas manifestações técnicas havidas ao longo 

do desenvolvimento regular do processo. 

38. Pelo contrário, de acordo com o parecer do Ministro Substituto Augusto Sherman 

Cavalcanti (peça 7, p. 9), buscaram-se esclarecimentos quanto à concepção original do objeto, em 

especial sobre as ditas informações alegadas pelo recorrente, na tentativa de avaliar se a inutilidade 

da edificação decorreu da má execução dos serviços contratados, sendo, portanto, de 

responsabilidade da empresa, ou do mau planejamento do convênio, hipótese em que seria procedida 

a citação da ex-prefeita conjuntamente com os técnicos do Ministério do Meio Ambiente para o 

ressarcimento da totalidade dos recursos.  

39. Entretanto, conforme visto a partir dos relatórios de vistoria elaborados pelo IBAMA, não 

foram os problemas de ordem técnica na fase de planejamento que inviabilizaram a utilidade do 

objeto nos termos necessários à finalidade do ajuste, mas a execução parcial dos serviços por parte 

da empresa contratada. Tanto assim, que o Ministro Augusto Sherman se posicionou pela citação 

parcial da empresa, dada a constatação de que a obra teria sido realizada em parte, momento em que, 

nos termos da previsão constante do art. 210, §1º, inciso II, do RI/TCU procedeu-se à estimativa do 

débito com base na descrição detalhada pela equipe técnica do IBAMA acerca dos serviços 

executados (peça 7, p. 12-13). 

40. A partir da tabela relativa ao cálculo do débito e da descrição dos percentuais dos serviços 

realizados, vê-se que, contrariamente ao asseverado pelo recorrente, o Relator a quo não se pautou 

única e exclusivamente no Relatório do IBAMA de 2003, mas na planilha orçamentária (peça 2, p.11-

13), na avaliação preliminar dos serviços executados elaborada pelo Escritório Regional do IBAMA 

de Barra do Corda (peça 2, p. 32-33) e nos relatórios preparados a partir das vistorias realizadas em 

4/3/2004 e em 25/3/2004.  

41. No que concerne às planilhas dos cálculos realizados pelo recorrente na tentativa de afastar 

o débito imputado à empresa Rumos (peça 50, p. 50), fazem-se necessárias algumas observações a 

respeito. De primeiro, não há informações quanto às siglas utilizadas nas planilhas. Assim, parte-se 

do pressuposto de que QUANT CT significa quantidade contratada, QUANT ADT quantidade 

aditivada, QUANT TT quantidade total e CT ADT TT custo total (incluindo o valor dos serviços e 

materiais aditivados).  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

42. De toda forma, o recorrente não indica a fonte, ou seja, a origem de cada um dos dados 

utilizados para a composição dos valores constantes nas planilhas. Veja-se, por exemplo, os valores 

adicionados pelo recorrente a título de quantidades aditivadas, ao passo que não foram anexados aos 

autos cópias do contrato e de possíveis termos aditivos que justificassem tais valores.  

43. Demais disso, há a utilização da unidade verba para alguns serviços, tipo de remuneração 

considerada pouco transparente, pois ainda que se possa fazer uma estimativa global aproximada e 

coerente, nem sempre corresponde ao efetivamente realizado e impede a avaliação da legitimidade 

dos custos (Acórdão 173/2012 – TCU – Plenário; Acórdão 1.383/2012 – TCU – Plenário; Acórdão 

1.285/2012 – TCU – 2ª Câmara). 

44. Logo, as informações apresentadas não se mostram hábeis a afastar o cálculo estimado do 

débito constante à peça 7, p. 12. 

45. No que se refere aos argumentos travados na tentativa de macular o cálculo do débito, a 

título de facilitar a compreensão, confronta-se a seguir o posicionamento do recorrente e o adotado 

por esta Casa: 
SERVIÇ

OS 

POSICIONAMENTO DO 

RECORRENTE (peça 50, p. 41-46) 

POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL 

(peça 7, p. 12-14) 

Serviço

s Preliminares 

Correta a consideração do Tribunal 

do percentual de 100% realizado. 

Considerou-se 100% executado, nos 

termos da avaliação preliminar procedida 

pelo IBAMA. 

Serviço

s Gerais 

Não teceu comentário sobre o item. Considerou-se a execução de 35% 

com margem de segurança de 5%, uma vez 

que a avaliação preliminar considerou a 

execução de apenas 30% dos serviços. 

Drenag

ens de Águas 

Pluviais 

A escada de gabião não se fez 

necessária, tendo sido substituída por um 

muro. A ausência do item não poderia 

corresponder a m decréscimo de 20% nos 

serviços executados.  

Considerou-se a execução de 80% 

dos serviços, excluindo-se apenas o valor 

da escada de gabião (R$ 900,00), não 

localizada. 

Isolame

nto e 

Fechamentos 

Não teceu comentários. Considerou-se 100% executado 

Recuper

ação da Área 

Degradada 

Apresentou imagens do Google Earth 

e fotografias para comprovar a construção 

das lagoas e a instalação dos drenos. 

Considerou-se executado apenas 2% 

do previsto, sem vestígios da compactação 

de lixo, capa de terra vegetal e plantio de 

leivas de grama, além da ausência de 

escavação da lagoa de percolado, drenos 

de percolado e drenos de gases. 

Aterro 

Sanitário 

Não teceu comentários. Considerou-se a impermeabilização e 

a escavação de duas lagoas e a execução 

parcial dos drenos, embora a avaliação 

preliminar não considerasse qualquer 

execução da obra. 

Obras 

Civis e 

Equipamentos 

Apresentou fotografias. Considerou-se 100% executado. Uma 

vez que o dano foi estimado, ponderou-se os 

valores mais benéficos aos responsáveis. 

46. A empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., quando da interposição do recurso de 

reconsideração, conhecido e negado provimento, apresentou diversos argumentos contra cada uma 

das estimativas traçadas pelo relator a quo para o cálculo do débito, devidamente rebatidas, 

consoante análise constante à peça 46.  

47. Nesta oportunidade, o recorrente limitou-se a reproduzir os termos do cálculo, o que se 

relatou sucintamente na forma da tabela acima, e apresentou fotografias do Google Earth como prova 

da execução dos serviços. As fotografias do Google Earth se prestam a demonstrar a extensão, 

dimensão de uma obra, mas não a quantidade e a qualidade dos serviços e materiais ali empregados. 
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Quanto aos argumentos resumidos na tabela acima, vê-se que o cálculo do débito considerou as 

circunstâncias mais favoráveis ao recorrente. 

48. Quanto à apresentação de planilhas com os valores dos serviços e materiais extraídos do 

SINAPI, vale observar que esta Casa em nenhum momento impugnou a adequabilidade dos valores 

contratados e sim a inexecução parcial do objeto, motivo pelo qual se evidencia desnecessário tecer 

comparações entre os valores contratados e os constantes do SINAPI, nesta fase recursal. 

49. Em relação ao conjunto probatório apresentado no recurso, bem é de se ver a fragilidade 

das provas em que o recorrente se apoia, pois não detêm o condão de comprovar a execução integral 

do objeto, questão central que redundou na condenação da empresa.  

50. Ao contrário, o recorrente não apresentou documentos de comprovação da prestação do 

serviço nos moldes alegados, a exemplo de memória de cálculo das edificações, relatórios do 

desenvolvimento das atividades, cronograma das etapas dos serviços, diário da obra, registro de 

ocorrências, informações sobre os profissionais que atuaram na edificação, notas fiscais dos 

materiais empregados.  

51. Por força do que dispõe o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, bem assim o 

art. 93 do Decreto-lei 200/1967 c/c o art. 66 do Decreto 93.872/1986, não basta ao recorrente alegar 

a efetiva prestação obrigacional, e sim comprová-la, uma vez que lhe compete o ônus de demonstrar a 

regular aplicação dos recursos públicos que lhe foram confiados (Acórdão 293/2011 – TCU – 2ª 

Câmara).  

52. O cálculo por aproximação do débito, segundo o §1º do art. 210 do RI/TCU far-se-á 

mediante estimativa quando, por meios confiáveis, puder se obter o valor do dano, situação aplicável 

ao caso em comento, pois, muito embora o recorrente se oponha aos relatórios produzidos pelo 

IBAMA, não há elementos que possam arranhar ou sequer colocar em dúvida a fidedignidade das 

informações prestadas. Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade na metodologia 

para a apuração do débito constante à peça 7, p. 12-13. 

53. Ao final, o argumento apresentado não se mostra capaz de modificar o entendimento 

prolatado por esta Casa, quando do julgamento da TCE. 

b) Argumento: abandono da obra por parte da prefeitura. 

54. Em suma, alegou que a inutilidade da obra decorreu, não por descumprimento obrigacional 

da execução da obra por parte da empresa contratada, mas da degradação natural da edificação em 

razão do total abandono do empreendimento.  

55. Para corroborar seu posicionamento, o recorrente transcreveu trechos do Parecer 4/2010-

NLA/SUPES/MA, de 8/4/2010 (peça 50, p. 4), do Parecer Técnico 61/2004 (peça 50, p. 5). Ainda, 

reproduziu parcialmente o teor da Nota Técnica 104/2004 (peça 50, p. 20). 

56. Sobre o assunto, em vários pontos ao longo das razões recursais, insistiu na tese de que o 

dano ao erário decorreu do abandono do aterro sanitário pela Prefeitura Municipal de Grajaú (peça 

94, p. 34). 

Análise 

57. De fato, há inúmeros relatos ao longo dos autos a respeito da situação de abandono da 

obra. Todavia, tal situação, ainda que reprovável, decorreu como consequência da execução parcial 

das edificações, uma vez que os serviços realizados não serviram para a finalidade para a qual o 

convênio restou firmado.  

58. Por esta razão, ainda que o abandono configure como um dos sustentáculos para a 

consumação do prejuízo ao erário, não afasta a inexecução parcial da obra por parte da empresa, da 

qual o recorrente integrava a composição societária.  

c) Documento: laudo da Polícia Federal no Maranhão como prova da execução do objeto.  

59. O recorrente carreia aos autos o laudo produzido pela Polícia Federal no Maranhão como 

prova da execução de 100% do objeto conveniado e de que o valor desembolsado se encontrava de 

acordo com os praticados no mercado, além de traçar reforço aos argumentos de defesa 

anteriormente detalhados nas razões recursais apresentadas (peça 94, p.1-20 e p. 34). 
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60. Em seguida, repisou informações traçadas ao longo das razões recursais, reiterou o pedido 

de exclusão dos autos do relatório do IBAMA de 2003 como elemento de prova, em razão de 

incoerência técnica (peça 94, p. 21-23). 

61. Também reafirmou o equívoco do relatório ao considerar a obra subdimensionada (peça 94, 

p. 23-24), pois teria atendido a todas as especificações vigentes à época pela Secretaria de Qualidade 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (peça 94, p. 23-24). 

62. Novamente, pugnou pela correição na localização geográfica em que a obra teria sido 

executada (peça 94, p. 24-33). 

63. Reforçou os argumentos de defesa mencionados ao longo nesta instrução e concluiu pela 

necessária exclusão da empresa Rumos do polo passivo da TCE, pois o dano ao erário teria 

decorrido: do abandono e da não operação do aterro pela prefeitura; dos erros cometidos pelo 

IBAMA na elaboração dos relatórios que fundamentaram o processo e da falta de atuação do 

Ministério Público, que não acatou as defesas da empreiteira e se posicionou favoravelmente ao 

IBAMA, sem adotar as medidas necessárias à defesa do patrimônio público (peça 94, p. 34-65). 

Análise 

64. O laudo da perícia criminal utilizou de GPS, inspeção visual dos elementos construtivos, 

tipos de materiais utilizados, informações armazenadas por meio de registro fotográfico e avaliou as 

condições físicas do local e a efetiva execução dos serviços (peça 94, p. 4). 

65. De acordo com o documento, no local da obra funcionava um lixão, e para se examinar as 

dimensões reais da obra ali construída seria necessário a remoção de tais elementos por meio de 

máquinas e equipamentos para a limpeza do local e escavação, o que resultaria num alto custo. 

Diante dessas circunstâncias, não foi possível verificar a existência dos elementos principais de um 

aterro como drenos, poços de inspeção, camadas compactadas de lixo, camadas impermeabilizantes, 

mantas, plantios de árvores etc. (peça 94, p. 10). 

66. Com base no exame da documentação e na vistoria realizada, os peritos observaram e 

procederam a uma comparação entre os custos previstos na planilha orçamentária e os custos 

unitários dos serviços de engenharia do SINAPI, utilizando como data de referência dezembro de 

2001, o que, ao final, resultou em um sobrepreço de R$ 172.374,53 (40,19%, em relação ao valor total 

contratado de R$ 601.293,12 (peça 94, p. 18). 

67. O documento também apontou que a planilha orçamentária previa gastos mensais para 

quatro meses, quando o contrato previa a execução dos serviços em noventa dias (peça 94, p. 19). 

Ainda, concluiu que a empresa não cotou os custos reais para a prestação dos serviços. 

68. Em seguida, ressaltou a ausência de projeto executivo, e asseverou que os recursos 

liberados não foram integralmente investidos, restando evidente o desvio de recursos (peça 94, p. 19). 

69. Por conseguinte, em resposta aos quesitos da justiça, o laudo concluiu que a obra do aterro 

não foi executada de acordo com as especificações do convênio e que o valor da edificação não se 

encontrava de acordo com os serviços executados. Complementarmente, considerou que o valor 

contratado se encontrava 40,19% maior que o preço de referência, ou seja, R$ 172.374,53, e que a 

obra não fora totalmente executada (peça 94, p. 20). 

70. Portanto, da descrição do documento, vê-se que o laudo não comprova a execução integral 

da obra, tampouco favorece o recorrente, ao contrário do asseverado nas razões recursais. 

CONCLUSÃO 

71. Das análises anteriores sobre os fatos circunstanciados nos autos, conclui-se pela 

inexecução parcial da obra de aterro sanitário e de recuperação de área degradada do Município de 

Grajaú/MA. 

72. Os argumentos apresentados não sustentam as teses da execução integral da obra do aterro 

sanitário, da inidoneidade dos relatórios produzidos pelo IBAMA e de que a inutilidade da obra 

decorreu posteriormente, em razão da falta de zelo e cuidado, e do abandono da coisa pública, por 

parte da Prefeitura de Grajaú/MA.  

73. Não restaram comprovadas as alegadas inconsistências técnicas dos relatórios do IBAMA, 

elaborados em razão das vistorias realizadas em 2003, 2004 e 2009. Da mesma forma, o abandono da 
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obra por parte da prefeitura decorreu da inutilidade da obra executada parcialmente. Demais disso, o 

laudo da Polícia Federal no Maranhão concluiu pela inexecução parcial e a inutilidade da obra. 

74. Com base nas conclusões, propõe-se o conhecimento do recurso interposto para que lhe seja 

denegado provimento. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

75. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o 

art. 288, inciso III e § 2º, do Regimento Interno do TCU, submetem-se os autos à consideração 

superior com a proposta de: 

a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 

b) dar conhecimento ao recorrente e demais interessados da decisão que vier a ser prolatada”. 

2. O processo foi pautado para a Sessão Plenária do dia 25/2/2015, ocasião em que a 

Subprocuradora-Geral Cristina Machado pediu vistas dos autos com fulcro no art. 112 do Regimento 

Interno do TCU. Posteriormente, a d. representante do Ministério Público de Contas apresentou o 

parecer transcrito a seguir: 

 “Examina-se Recurso de Revisão interposto pelo Senhor Newton Arouca contra o Acórdão n.º 

667/2012-TCU-Plenário, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio MMA/SQA 

2001CV000141, firmado com a Prefeitura Municipal de Grajaú/MA com vistas à implantação de 

aterro sanitário e à recuperação de área degradada. 

2. O aludido ajuste, vigente no período de 28/12/2001 a 31/12/2002, tinha por objetivos a 

implantação de aterro sanitário e a recuperação de área degradada a ele contígua, ao custo total de 

R$ 602.292,00, sendo R$ 547.539,00 de recursos federais, e R$ 54.753,00 de contrapartida municipal. 

3. Em face da constatação da inutilidade dos serviços executados, o TCU impugnou a totalidade 

dos recursos federais repassados à conta do ajuste. Por meio do decisum ora vergastado, a Corte de 

Contas julgou irregulares as contas da ex-prefeita, Senhora Maria Bernadeth Nogueira dos Santos 

Cerqueira, condenando-a em débito, com solidariedade parcial da empresa contratada para executar 

referidas obras, então denominada Rumos Construtora e Comércio Ltda. (agora Rumos Engenharia 

Ambiental Ltda.), e aplicando, a ambos, multa com fulcro no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992. 

4. O aresto em questão foi objeto de recurso de reconsideração interposto pela empresa 

executora, que teve o provimento negado pelo Acórdão n.º 1.685/2013-TCU-Plenário; este último foi 

alvo de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pelo Acórdão n.º 2.985/2013-TCU-

Plenário. 

5. Por meio deste último acórdão, admitiu-se o ingresso nos autos do ora recorrente, o qual, 

embora não mais integre o quadro societário atual da empresa arrolada nestes autos, era sócio-

gerente da empresa na época dos fatos aqui discutidos, e por eles responde a ações na esfera civil e 

criminal. Outrossim, o Relator do presente recurso de revisão, ilustre Ministro Benjamin Zymler, 

mediante despacho à peça 95, reconheceu haver razão legítima para a intervenção do Senhor Newton 

Arouca no processo, uma vez que seus interesses subjetivos podem ser atingidos com a condenação da 

empresa da qual era sócio. 

6. Em apertada síntese, os argumentos recursais manejados pelo recorrente são os seguintes: i) 

inconsistências nos relatórios produzidos pelo Ibama teriam comprometido o juízo de mérito pela 

Corte de Contas, ii) a inutilidade do aterro sanitário não seria decorrente da inexecução parcial da 

obra pela construtora, mas da falta de zelo e do abandono por parte da Prefeitura de Grajaú/MA; iii) 

laudo de perícia criminal realizada pela Polícia Federal no Maranhão comprovaria a execução do 

objeto (peças 49-51, 94). 

7. A Serur, em instrução acostada à peça 97, manifestou-se pelo não provimento do recurso de 

revisão, por entender que os documentos coligidos aos autos neste momento processual não 

corroboram as teses sustentadas pelo recorrente. 

8. Vem o processo a este Gabinete em virtude do pedido de vista formulado por esta 

representante do Ministério Público, nos termos informados no Despacho acostado à peça 111. 
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Esclarece-se que a presente manifestação visa analisar os fundamentos da responsabilização da 

empresa Rumos, tendo em vista o conjunto fático e probatório carreado aos autos. 

II 

9. Enquanto a responsabilidade da Senhora Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, 

em face da totalidade dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio MMA/SQA 

2001CV000141, deflui da não serventia das obras e serviços executados, o pressuposto para se 

imputar débito parcial à construtora Rumos, em solidariedade com a ex-prefeita, consiste da não 

conclusão das obras contratadas pela Prefeitura de Grajaú/MA, a despeito de essa empresa ter 

recebido a integralidade dos valores ajustados no bojo do contrato firmado com a municipalidade. O 

recebimento de todos os pagamentos pela Rumos resta demonstrado pelos seguintes documentos 

colacionados aos autos: tomada de preços que originou o contrato; planilha orçamentária referindo-

se a essa licitação; termos aditivos ao contrato; e cópias dos cheques debitados da conta específica, 

emitidos em nome da empresa contratada (peça 7, p. 12, itens 39 e 40). A inexecução parcial das 

obras foi alegada pela ex-prefeita como causa para a não consecução dos objetivos pretendidos com a 

celebração do convênio, e foi apontada em vistorias realizadas pelo Ibama e pela Secretaria de 

Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (SQA/MMA). 

10. Dito isso, rememora-se que o Relator do acórdão contestado, insigne Ministro Augusto 

Sherman, reconheceu a inexistência, nestes autos, de informações precisas quanto aos serviços 

efetivamente executados pela empresa, eis que ausentes o contrato original celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Grajaú/MA e a Rumos, bem assim a íntegra dos projetos de engenharia e os 

documentos fiscais e boletins de medição correspondentes aos pagamentos realizados à empresa pelos 

serviços executados. 

11. Destarte, o débito referente aos serviços não executados, apresentado no quadro abaixo, foi 

apurado mediante estimativa, consoante autoriza o art. 210, § 1.º, II, do Regimento Interno do TCU. 

Para tanto, o Relator a quo se valeu dos registros efetuados nas vistorias realizadas por: 

 - equipe do Escritório Regional do Ibama em Barra do Corda, em 30/04/2003 (Relatório de 

Vistoria à peça 2, pp. 22-37); 

 - equipe da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (SQA/MMA), 

acompanhada de representantes do governo municipal (Secretário de Obras e de Meio Ambiente) e de 

técnicos do Ibama e do órgão estadual de meio ambiente, em 25/03/2004 (Parecer Técnico n.º 

61/2004, à peça 2, p. 50, e peça 3, pp.1-5); 

 - equipe do Núcleo de Licenciamento Ambiental do Ibama no Maranhão, em 05/03/2009 

(Parecer n.º 004/2010-NLA/SUPES/MA, à peça 6, pp. 28-41). 

 

SERVIÇOS PREVISTO 

(R$) 

EXECUTAD

O estimativa (R$) 
NÃO 

EXECUTADO 
estimativa 

(R$) 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  32.038,50  32.038,50  0,00  

2. SERVIÇOS GERAIS  32.988,50  11.545,98  21.442,52  

3. DRENAGENS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS  

12.604,00  11.704,00  900,00  

4. ISOLAMENTO E 

FECHAMENTOS  

20.790,30  20.790,30  0,00  

5. RECUP. DA ÁREA 

DEGRADADA  

300.053,34  6.194,25  293.859,09  

6. ATERRO SANITÁRIO  133.565,98  67.125,28  66.440,70  

7.OBRAS CIVIS E 

EQUIPAMENTOS  

69.252,50  63.832,50  5.420,00  

TOTAL 601.293,12  213.230,81  388.062,31  
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12. Para maior clareza da presente manifestação, transcrevem-se a seguir as ponderações 

expendidas pelo Relator ao quo ao proceder a estimativa de cada valor tido como não executado. 

Faz-se oportuno esclarecer que as menções a “avaliação preliminar” correspondem aos registros 

feitos por técnicos do Ibama em abril de 2003 (fl. 82, renumerada para p. 32 da peça 2), enquanto as 

referências a “vistoria posterior” remetem à vistoria realizada por técnicos da SQA/MMA em março 

de 2004 (fls. 102 e 103, renumeradas para pp. 2 e 3 da peça 3) e à segunda vistoria realizada pelo 

Ibama em março de 2009 (fls. 239 e 241, renumeradas para pp. 33 e 35 da peça 6). 

23.2. SERVIÇOS GERAIS (R$ 32.988,50): a avaliação preliminar considerou execução de 30% 

(fl. 82), todavia, tendo em vista a observação de que os gastos eram executados conforme o 

desenvolvimento da obra com manutenções e acompanhamentos, recomendável aumentar para 35%, 

correspondente ao percentual de execução final da obra 

23.3. DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS (R$ 12.604,00): a avaliação preliminar considerou 

executados 80% (fl. 82), no entanto, será excluído do valor executado apenas o item 3.4 (escada de 

gabião), no valor de R$ 900,00, que não foi localizado. 

23.5. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (R$ 300.053,34): a avaliação preliminar 

considerou executado apenas o item 5.4 (retaludamento com retroescavadeira), no valor de R$ 

6.194,25 (fl. 82). A vistoria, apesar de relatar que a área encontrava-se em estágio de recuperação e 

não haviam encontrado vestígios de depósito de lixo recente, não mencionou expressamente a 

execução dos serviços constantes da planilha, entre eles a compactação de lixo, capa de terra vegetal 

e plantio de leivas de grama (fl. 102). Por outro lado, alguns serviços foram citados como 

inexistentes: escavação da lagoa de percolado, drenos de percolado e drenos de gases (fl. 103). 

Posteriormente, consignou-se que não foi observada nenhuma ação objetivando a recuperação da 

área degradada (fl. 241). Diante de tais ponderações, não é possível concluir pela execução dos itens, 

permanecendo como executados apenas os 2% identificados inicialmente. 
23.6. ATERRO SANITÁRIO (R$ 133.565,98): a avaliação preliminar considerou que nada foi realizado 

(fl. 82), todavia, as vistorias posteriores demonstraram progresso na execução. Embora estivesse prevista a 

construção de seis lagoas, no total de 1.425,25 m², será considerado o valor total da escavação (R$ 2.850,00) e 

da impermeabilização das lagoas (R$ 17.174,78) como executado, haja vista a constatação da existência de 

duas lagoas, impermeabilizadas, com 1000 m² (fls. 102 e 239). Além disso, tendo em vista a observação de que 

os drenos de percolado eram insuficientes ou estavam entupidos (fl. 103), considerei-os como executados, 

abatendo o valor de R$ 47.100,00. 

23.7. OBRAS CIVIS E EQUIPAMENTOS (R$ 69.252,50): a avaliação preliminar considerou a 

execução de 55% dos itens 7.1 (administração) e 7.2 (guarita), correspondente a R$ 8.937,50, bem 

como 100% do item 7.10 (balança), no valor de R$ 25.000,00 (fl. 82). Todavia, considerei os 

mencionados serviços como 100% executados, haja vista a observação da vistoria posterior de 

existência da sala de administração, apesar do desuso. Além desses, incluí como executados os 

valores relativos aos serviços de poços de inspeção de percolados (R$ 16.200,00), localizados na 

vistoria (fl. 102), e iluminação do aterro (R$ 6.382,50), considerados em bom estado (fl. 103). 

13. Compulsando os autos, constatamos a existência de outro relatório, denominado Parecer 

Técnico n.º 001/2004, tratando de vistoria realizada no local por equipe de técnicos do Núcleo de 

Licenciamento Ambiental do Ibama no Maranhão em 04/03/2004 (peça 11, pp. 11-17). Quer nos 

parecer que tal documento não foi levado em conta nas estimativas do débito, vez que não foi 

mencionado pelo Relator a quo em suas justificativas. 

III 

14. Assinala-se, inicialmente, que há nos autos evidências de que o aterro sanitário de Grajaú 

efetivamente entrou em operação, a qual posteriormente foi abandonada. A esse respeito, vale 

transcrever trechos dos relatórios das vistorias realizadas pela SQA/MMA e pelo Ibama, ambas em 

março de 2004: 

- SQA/MMA (peça 3, p. 2): 

A aproximadamente 150 metros em direção ao fundo do terreno, se encontra a área destinada à 

célula do aterro sanitário. A célula se encontra cercada com tela fixada em mourões de concreto e 
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com canaletas de concreto em seu perímetro, destinadas à drenagem de águas pluviais, as quais se 

encontravam sem manutenção, entupidas com lama e vegetação. 

(...) 

No dia da vistoria, a célula se encontrava completamente alagada e com indícios de falta de 

operação e compactação do lixo acumulado (fotos 6 e 7); este fato foi comprovado posteriormente 

com o depoimento dos representantes da Prefeitura que afirmaram que devido o período de chuvas, a 

última compactação teria se realizado nos primeiros dias do mês de janeiro deste ano; aliado à isso, 

existe uma vegetação consolidada na célula o que nos remete à paralisação das atividades de 

disposição de resíduos (foto 8). A drenagem de percolados da célula não é visível, pois está encoberta 

pelo lixo e água acumulados e o sistema de drenagem de gases não existe (fotos 9 e 10). Não foi 

detectado qualquer tipo de operação com máquinas (tratores) no local do aterro. 

(...) 

Ao lado da célula existem duas lagoas de drenagem de percolados, previstas em projeto, 

cercadas com arame farpado fixado em mourões de madeira (fotos 11 e 12). As células se 

encontravam impermeabilizadas com manta sintética, porém a drenagem se mostrou insuficiente, pois 

o volume de chorume que saia do dreno na lagoa não condizia com o volume que seria suficiente para 

drenar o interior da célula do aterro (fotos 13 e 14), visto que esta se encontrava ainda alagada. Não 

existe uma drenagem de águas pluviais (canaletas de concreto) no perímetro das lagoas embora esteja 

prevista no projeto básico. (grifos nossos) 

- Ibama (peça 11, p. 12): 

Com relação à implantação do aterro sanitário, pode-se observar que o Município implantou 

uma cava para deposição de resíduos com dimensão aproximada de 100m por 100m. O local foi 

preparado com a impermeabilização de fundo, drenagem superficial, drenagem de líquidos 

percolados e cercada. Durante a vistoria pode-se observar que a cava está desativada, ou seja não 

vem recebendo resíduos há algum tempo. Pode-se observar, também, que a cava não foi operada de 

forma recomendável, assim os resíduos depositados não foram compactados tão pouco cobertos. 

Ao lado da cava de recebimento de resíduos, pudemos observar estação de tratamento do 

líquido percolado, formada por duas lagoas de estabilização. O líquido percolado (chorume) formado 

pela decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos, apresenta alta carga orgânica e 

grande potencial poluidor. Essas lagoas estão cercadas, e receberam melhorias desde a última 

vistoria realizada pelo IBAMA. Em maio de 2003, de acordo com o Relatório de Vistoria, as lagoas 

estavam inacabadas. Durante a vistoria descrita no presente relatório, as lagoas de estabilização 

apresentavam-se concluídas. As melhorias foram: a implantação de cercas de proteção, regularização 

dos taludes, impermeabilização de fundo. O sistema de tratamento não estava em pleno 

funcionamento quando da vistoria, uma vez que segunda lagoa não se encontrava cheia. (grifos 

nossos) 

15. Dito isso, observa-se que, na estimativa do débito referente aos serviços de implantação do 

aterro sanitário propriamente dito, somente a escavação e impermeabilização das duas lagoas de 

percolado projetadas (R$ 2.850,00 e R$ 17.174,78, respectivamente) e os drenos de percolado (R$ 

47.100,00) foram tidos como executados. Todos os demais serviços, que são listados a seguir, foram 

considerados não executados, configurando débito no valor de R$ 66.440,00, cerca de 50% do 

orçamento total desse item do contrato (R$ 133.565,98, peça 2, p. 12): 

 i) decapagem de material de expurgo, e carga, transporte, descarga e espalhamento desse 

material em bota-fora, que somam o valor de R$ 19.139,40; 

 ii) escavação de material de empréstimo, para impermeabilização da base do aterro, conforme 

detalhado no projeto juntado à peça 112, pp. 8-9, e carga, transporte, descarga, espalhamento e 

compactação desse material, que perfazem R$ 43.161,30;  

 iii) tubulação de ligação entre as duas lagoas de percolado (R$ 300,00), drenos de gases (R$ 

1.200,00), e dique de pé do aterro (R$ 2.640,00). 

16. No tocante ao item “obras civis e equipamentos”, foram impugnados os valores relativos às 

obras para assentamento de balança (R$ 2.000,00) e à execução de área de estacionamento de 
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automóveis (R$ 1.300,00), pátio de máquinas (R$ 650,00), passeio (R$ 300,00), meio fio (R$ 900,00) e 

sarjeta (R$ 270,00). E, quanto ao item “drenagem de águas pluviais”, impugnou-se apenas a escada 

de gabião (R$ 900,00), não encontrada na vistoria realizada pelo Ibama em 2003. 

17. Compulsando os autos, entretanto, verifica-se que a tubulação de ligação entre as lagoas foi 

implantada, haja vista que, em todas as vistorias realizadas, se constata a presença da tubulação de 

passagem de líquidos da primeira para a segunda lagoa de percolado. Ademais, o relatório da 

vistoria do Ibama de 2004 registra a execução da impermeabilização da camada de fundo do aterro, 

conforme excerto transcrito no parágrafo 14 precedente. 

18. Em continuidade, cabe observar que a defesa do recorrente se ampara em fotos que já 

haviam sido juntadas aos autos à peça 10, pp. 39-47. É cediço que a praxe do TCU seja por conferir 

reduzida eficácia probatória a evidências fotográficas. Entretanto, há que se reconhecer que, no caso 

vertente, em que a empresa foi tardiamente chamada aos autos, mediante citação efetivada apenas em 

09/02/2011 (peça 7, p. 28), e em que a impugnação de serviços encontra respaldo apenas em 

relatórios de vistorias realizadas de forma não sistematizada ou em época inadequada para bem 

evidenciar eventuais serviços não executados, afastar tal meio de prova implica restrição indevida ao 

direito de defesa da parte. 

19. Ademais, os elementos constantes das fotos em comento permitem vinculá-las às obras do 

aterro sanitário de Grajaú. E, a despeito de não haver informação precisa quanto à data em que 

foram feitos tais registros fotográficos, a comparação dessas fotos com as demais fotos disponíveis 

nos autos – as da primeira vistoria do Ibama, de 30/04/2003 (peça 2, pp. 27-31), as encaminhadas 

pela ex-prefeita à SQA/MMA em 04/04/2003, requerendo prorrogação de prazo para apresentação da 

prestação de contas do convênio (peça 13, pp. 12-17, repetidas com melhor qualidade na peça 115, 

pp. 2-6), e as da vistoria da SQA/MMA, realizada em 25/03/2004 (constantes da peça 16, pp. 9-16, 

repetidas com melhor qualidade na peça 114) –, permite concluir que foram obtidas após abril de 

2003 e antes de março de 2004, tendo em vista o estado de conservação das edificações e as demais 

características das obras ali retratadas. A nosso ver, portanto, as aludidas fotos se prestam para 

refletir a situação em que se encontravam as obras logo após terem sido dadas por concluídas e antes 

de ser iniciada a operação do aterro. 

20. Nesse sentido, essas fotos evidenciam a execução da célula do aterro, com camada de solo 

nivelado e compactado, bem como de diversos canos alinhados, os quais se destinam a criar caminho 

preferencial para saída dos gases recolhidos pelos drenos verticais (fotos à peça 10, pp. 41, 42, 44-

47), consoante previsto nas especificações técnicas juntadas aos autos pelo recorrente (peça 112). A 

propósito, vale observar que, segundo especificado, o sistema de drenos verticais de gases, 

constituídos por pedras rachão ou brita média envoltas em tela de 1,50 m de diâmetro, devem ser 

implantados a partir do início da operação do aterro, à medida em que se der a deposição das 

camadas de lixo no aterro, devido à necessidade de os drenos serem deslocados horizontalmente 

dentro da massa de lixo, para evitar esforços concentrados na camada de fundo do aterro (peça 112, 

pp. 9 e 10). 

21. Bem assim, há evidências da execução do dique de pé do aterro (fotos à peça 10, p. 42, e à 

peça 50, p. 45), da estrutura para assentamento de balança, do nivelamento de área para 

estacionamento de automóveis e pátio de máquinas, do passeio e meio fio (fotos à peça 10, pp. 39-41). 

22. Diante desse cenário, entende-se razoável considerar executada também a remoção da 

camada superficial do terreno, e os respectivos serviços para destinação final do material expurgado. 

23. A bem da verdade, as multicitadas fotos evidenciam a não execução da drenagem de águas 

pluviais no perímetro das lagoas de percolado, previstas em projeto (peça 113, p. 3-4). Esse fato, 

contudo, embora possa afetar o funcionamento do sistema de tratamento de chorume, não impede a 

operação da célula do aterro sanitário. Há que se ponderar, também, que tal serviço foi considerado 

executado pelo Relator do acórdão condenatório, razão pela qual se afigura indevida a imputação do 

débito correspondente em sede de recurso. 

24. Por fim, registra-se que os documentos técnicos de projeto constantes dos autos são omissos 

quanto à escada de gabião, prevista apenas no orçamento. O recorrente aduz que o projeto previa a 
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implantação desse material na lateral da rampa de acesso à balança de pesagem, funcionando como 

muro de contenção, mas que, durante a fase de execução das obras, decidiu-se por substituí-lo por um 

muro de arrimo, solução de engenharia mais adequada para áreas de lixo, ante o risco de 

proliferação de animais indesejados. Em que pese tal linha argumentativa afigurar-se 

demasiadamente frágil, uma vez que o serviço consta do orçamento do item “drenagem de águas 

pluviais” e não do item “obras civis e equipamentos”, considera-se possível afastar tal débito, ante a 

baixa materialidade do valor envolvido e a já mencionada incompletude dos documentos juntados aos 

autos relativos ao projeto e ao acompanhamento da execução contratual. 

25. Diante do exposto, entendemos devam ser acolhidos os argumentos do recorrente, de forma 

a afastar a solidariedade da Rumos em face da parte do débito correspondente aos itens “aterro 

sanitário”, “obras civis e equipamentos” e “drenagens de águas pluviais”. 

IV 

26. Passamos a tratar do item “recuperação da área degradada”, que perfaz a maior parcela 

do débito em discussão. 

27. A argumentação do recorrente no tocante a esses serviços fundamenta-se na premissa de 

que a ausência de vestígios de lixo no local e a recuperação da área, relatadas na vistoria realizada 

pela SQA/MMA, seriam resultado da execução dos serviços previstos no contrato. 

28. Aqui se faz um parêntese para pontuar que o laudo da perícia criminal realizada por peritos 

do Departamento de Polícia Federal em 2011 – mesma época em que se instou a empresa contratada 

a se defender das irregularidades a ela atribuídas –, registrou a impossibilidade de atestar a 

existência de elementos como drenos, poços de inspeção, camadas compactadas de lixo e camadas 

impermeabilizantes, seja pelo estado em que se encontrava o local no momento dos exames, seja pelas 

características dos elementos, muitos dos quais se tornam ocultos depois de executados (peça 94, p. 

10). É de se admitir, pois, que tal restrição à produção de provas também se aplica à empresa 

chamada a se defender.29. Dito isso, rememora-se que, na estimativa do débito em questão, 

considerou-se como executado apenas o percentual de 2%, com base no registro feito pelo Ibama em 

2003, de que teria sido executado apenas o item 5.4 (retaludamento com retroescavadeira), no valor 

de R$ 6.194,25. Ressaltou-se, na ocasião, que: i) a vistoria da SQA/MMA em 2004, apesar de relatar 

que a área encontrava-se em estágio de recuperação e que não haviam sido encontrados vestígios de 

depósito de lixo recente, não mencionou expressamente a execução dos serviços constantes da 

planilha, ao passo que citou como inexistentes a escavação da lagoa de percolado, drenos de 

percolado e drenos de gases; e ii) a vistoria do Ibama consignou que não foi observada nenhuma ação 

objetivando a recuperação da área degradada. 

30. Forçoso assinalar a contradição e imprecisão subjacentes à estimativa do débito acima 

mencionada. Veja-se que o registro da execução apenas do item 5.4 (retaludamento com escavadeira) 

não constou do relatório da vistoria realizada pelo Ibama em abril de 2003. Ao contrário, o aludido 

relatório menciona expressamente a execução apenas do serviço de escavação da lagoa de percolado 

(peça 2, p. 32): 

Apenas o item 5.14 “Escavação da Lagoa” foi executado, os demais 18 itens não, sendo assim, 

apenas o valor correspondente a este item foi computado, o que representa 2%. (grifo nosso) 

31. Outrossim, é inegável a antítese entre as vistorias posteriores, no que se refere à 

recuperação da área degradada.  

32. Nesse particular, vale reproduzir excertos dos registros da vistoria realizada pela 

SQA/MMA em março de 2004, que atestam haver evidências da efetiva regeneração da área (peça 3, 

p. 2): 

Conforme vistoria e depoimento dos representantes da Prefeitura, o lixo diário do município 

vem sendo depositado em outra área, não visitada, distante à do aterro. Não foi detectada a presença 

de catadores na área do aterro. 

(...) 

A área degradada destinada à recuperação se encontra ao lado direito à célula do aterro, que 

se encontra em estágio de recuperação com uma vegetação se consolidando e já se nota a presença de 
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mamoeiros e mamonas no local degradado. Nesta área não foram encontrados vestígios de depósito 

de lixo recente e nem de atividades clandestinas como a queima de pneus e depósito de carcaças de 

animais; entretanto a presença de urubus ainda é intensa (foto 17). Conforme inspecionado e de 

acordo com depoimento do secretário de obras, não foi implantado o sistema de drenagem de 

percolados e nem a lagoa de percolados para a área degradada, apesar destes itens constarem no 

projeto básico e na planilha orçamentária. (grifos e destaques nossos) 

33. A bem da verdade, cumpre observar que o relatório da vistoria realizada pelo Ibama 

também em março de 2004 traz registros diametralmente opostos, conforme se observa da leitura do 

trecho a seguir (peça 11, pp. 12-14): 
A partir da constatação da inatividade da cava de deposição de resíduos, a equipe de 

fiscalização percorreu o imóvel em busca ao local atual de deposição. Foram encontrados vários 

locais de deposição de resíduos, e também vários tipos de resíduos. Para o lixo urbano foi aberta pela 

prefeitura uma vala para deposição sem nenhuma precaução com os aspectos técnicos e ambientais. 

Os resíduos são indiscriminadamente depositados diretamente no solo sem impermeabilização ou 

cobertura dos resíduos (vide foto 4). 

Ao lado da vala de resíduos foi encontrado local onde se realiza queima de resíduos de varrição 

e jardinagem das vias públicas juntamente com pneus (foto 5). Foram encontrados resíduos 

hospitalares misturados com resíduos comuns (foto 6). Foram encontrados também resíduos sólidos 

provenientes do matadouro municipal, como: carcaças, chifres, ossos, sangue. 

Durante a vistoria pudemos constatar a presença de pessoas trabalhando na área de deposição 

de lixo com materiais recicláveis. As duas pessoas flagradas circulavam pela pilha de lixo e não 

possuíam nenhum tipo de equipamento de proteção. Conforme relatado acima, existem vários tipos de 

resíduos infecciosos no meio da massa de lixo depositado. São resíduos hospitalares, resíduos de 

carcaças de animais, dentre outros. (grifos e destaques nossos) 

34. Não sendo factível tão relevante divergência entre vistorias realizadas em datas tão 

próximas, a conclusão a que se chega é de que a área degradada a que se referiu a equipe do Ibama 

era distinta da área degradada cujo processo de recuperação ambiental foi constatado pela equipe da 

SQA/MMA. 

35. Na sequência, resta analisar a informação que teria sido prestada pelo secretário de obras, 

durante a vistoria conduzida pela equipe da SQA/MMA, relativa à inexecução do sistema de 

drenagem de percolados e da respectiva lagoa (ao final do excerto transcrito no parágrafo 30). 

36. Tal informação é parcialmente contraditória em face do registro feito na vistoria realizada 

pelo Ibama no ano anterior, que consignou expressamente a execução da escavação da lagoa de 

percolado (parágrafo 15 precedente).  

37. Além disso, não se coaduna com o conteúdo da ação de indenização e reparação de danos 

materiais e morais interposta pelo Município de Grajaú contra a Rumos Construtora e Comércio 

Ltda., em julho de 2003 – cujo desfecho não se tem notícia nos presentes autos – que demandava 

reparação no valor de R$ 36.674,78, correspondente a serviços pagos antecipadamente e não 

concluídos pela empresa contratada, conforme laudo emitido pelo engenheiro civil José Ribamar 

Araújo da Silva e encaminhado à SQA/MMA (peça 9, pp. 37-46, e peça 8, pp. 9-10).  

38. Conforme consignado no aludido laudo, tais pendências não abrangiam os serviços 

contratados para recuperação de área degradada, restringindo-se aos serviços de impermeabilização 

das lagoas de decantação com manta PEAD 1mm, área de estacionamento de máquinas, pátio de 

máquinas, poços de inspeção de percolados, meio-fio e sarjeta. Cabe fazer breve digressão para 

observar que tais serviços, como se viu na Seção III deste parecer, foram posteriormente executados, 

em algum momento entre abril de 2003 e março de 2004, não se sabe se pela Rumos ou por outros 

meios encontrados pela Prefeitura. Ante essa dúvida, e no contexto probatório dos autos, o referido 

laudo não é suficiente para o TCU imputar o respectivo débito à empresa. 

39. Voltando-se ao ponto em discussão, não se afigura razoável que eventuais serviços atinentes 

à recuperação da área degradada eventualmente não executados pela contratada deixassem de 

compor a relação de pendências demandadas judicialmente da empreiteira, ante a materialidade dos 
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valores envolvidos. Veja-se que apenas os drenos percolados e de gases foram orçados em R$ 

71.250,00, o que corresponde a mais de 20% do orçamento do item “recuperação da área 

degradada” e ao dobro do montante pleiteado em juízo pela Prefeitura de Grajaú/MA. 

40. Nesse sentido, considera-se frágil o fundamento para impugnação dos serviços contratados 

de recuperação de área degradada, diante da excessiva controvérsia que paira entre os registros 

consignados nos diversos relatórios de vistoria. Cumpre ressaltar, ainda, que não consta dos autos 

informação de que tenha sido facultado à empreiteira participar de tais vistorias, de sorte a dirimir 

eventuais dúvidas ou divergências quanto aos serviços objeto do contrato firmado entre ela e a 

Prefeitura de Grajaú/MA. 

41. Ademais, não se pode perder de vista que, no sistema processual do TCU, merece bastante 

obtemperação a aplicação da regra da inversão do ônus da prova perante terceiros, competindo ao 

Tribunal o ônus comprovar falhas na execução do objeto contratual, de forma que as ocorrências 

reputadas irregulares sejam acompanhadas do devido suporte probatório. 

42. A nosso ver, apenas os relatórios de vistoria coligidos aos autos não constituem base 

suficiente para se afirmar quais serviços de recuperação de área degradada contratados pela 

Prefeitura junto à Rumos teriam deixado de ser executados, o que impede que se atribua à empresa 

contratada responsabilidade solidária em face dessa parte do débito. Forçoso admitir, ainda, que a 

fragilidade probante desses documentos, decorrente das imprecisões e contradições acima 

assinaladas, deflui de falhas procedimentais dos próprios agentes públicos, que consignaram a 

inexecução de serviços que se tornam ocultos depois de executados, sem anexar em seus relatórios os 

pertinentes elementos comprobatórios de suas convicções, a exemplo de diários de obras e boletins de 

medição. 

V 

43. Resta tratar do item “serviços gerais”, do qual foram impugnadas despesas correspondentes 

a 65% do valor orçado. Considerando, de um lado, a natureza dos serviços que compõem esse item 

(serviços técnicos, topográficos e de laboratório, fornecimento de água e energia e manutenção de 

acessos da obra, cujos custos são distribuídos ao longo de todo o período de execução das obras), e 

de outro, as evidências de execução dos serviços de implantação do aterro sanitário e das respectivas 

obras civis e equipamentos, bem como dos isolamentos e fechamentos e de boa parte da drenagem de 

águas pluviais, bem como a ausência de evidências de inexecução dos serviços de recuperação de 

área degradada, considera-se inexistir suporte probatório apto a fundamentar a impugnação de tais 

despesas. 

VI 

44. Por dever de ofício, cumpre destacar que o laudo pericial do Departamento de Polícia 

Federal colacionado aos presentes autos pelo recorrente apontou discrepância de 40% a maior entre 

o orçamento contratado e o orçamento paradigma de mercado. Tal percentual corresponde a 

superfaturamento de R$ 172.374,53, decorrente tanto de preços superestimados quanto de 

quantitativos considerados não executados ou executados a menor do que o contratado (peça 94, 

p.18). 

45. Vale dizer, preliminarmente, que o fundamento da condenação em débito da Rumos consistiu 

da inexecução parcial de serviços, não tendo sido aventado, até a presente fase processual, eventual 

excesso nos preços orçados no contrato celebrado entre essa empresa e a Prefeitura de Grajaú/MA. A 

apuração dessa questão não pode se dar no bojo do Recurso de Revisão de que ora se trata, tendo em 

conta a vedação ao reformatio in pejus. 

46. Dito isso, impende observar que o recorrente refutou a acusação de sobrepreço, apontando 

algumas falhas na precificação feita pelos peritos criminais, dentre as quais se considera pertinente 

acatar as seguintes: 

i) deixou-se de considerar a escavação e reaterro da massa de lixo na execução dos drenos de 

percolado para recuperação da área degradada, conforme descrito na especificação técnica dos 

serviços (peça 94, pp. 36-37, e peça 112, p. 16); 
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ii) adotou-se preço de referência para os serviços de conformação de lixo com trator de esteira 

o do código 73400, referente a custo improdutivo, em vez do custo horário produtivo, de código 73451 

(peça 94, pp. 41-43). 

47. Assim, é de se concluir que eventual imputação de débito decorrente de excesso de preço 

não pode tomar por base o laudo produzido pelo DPF, carecendo de análises mais detalhadas para se 

definirem preços de mercado adequados ao projeto. Tais exames, contudo, restam prejudicados pela 

precariedade dos documentos técnicos coligidos aos autos (poucas plantas de projeto em nível básico, 

especificações de serviço não exaustivas quanto às características de todos os serviços), cuja 

complementação afigura-se dificultada pelo longo tempo transcorrido desde a época dos fatos. 

48. Pelo exposto, entende-se inoportuna a formulação de Recurso de Revisão por iniciativa 

deste Parquet especial. 

VII 

49. Diante das considerações expendidas, com as vênias de praxe por divergir da Secretaria de 

Recursos, esta representante do Ministério Público entende que as premissas adotadas para 

estimativa do débito decorrente de serviços não executados apresentam-se eivadas de falhas 

metodológicas que se subsomem às hipóteses de erro de cálculo (em sentido amplo) e de insuficiência 

de documentos, aptas a ensejar a revisão do Acórdão n.º 667/2012-TCU-Plenário, consoante disposto 

no art. 35, incisos I e II, da Lei n.º 8.443/1992. 

50. Nesse sentir, manifestamo-nos por que seja dado provimento ao Recurso de Revisão 

interposto pelo Senhor Newton Arouca contra o Acórdão mencionado, de sorte a afastar a 

solidariedade da empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda. em face de parte do débito apurado nos 

autos, e, por conseguinte, a multa imposta a essa empresa. Permanece inalterada, entretanto, a 

condenação da Senhora Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, ante a inutilidade das 

obras executadas do aterro e dos serviços de recuperação de área degradada executados, decorrente 

da descontinuidade da operação do aterro sanitário de Grajaú/MA”. 

 

 É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Trata-se de recurso de revisão interposto pelo Sr. Newton Arouca contra o Acórdão 667/2012-

Plenário, que apreciou o mérito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), em virtude de irregularidades na execução do Convênio MMA/SQA 

2001CV000141 (Siafi 432813), firmado entre aquele Órgão e a Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

2. O citado ajuste convencionou o repasse de recursos federais de R$ 547.539,00 para a 

implantação de aterro sanitário no município e recuperação de área degradada nas imediações da obra. 

O ente federativo se comprometeu a aportar R$ 54.753,00 a título de contrapartida municipal. 

3.  O MMA apurou que as obras em questão, além de não terem sido concluídas, ainda se 

encontravam em estado de abandono, instaurando esta tomada de contas especial devido ao insucesso 

do saneamento de tais pendências no âmbito administrativo interno.  

4.  O Acórdão 667/2012-Plenário responsabilizou a ex-prefeita, Sra. Maria Bernadeth Nogueira 

dos Santos Cerqueira, solidariamente com a empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., julgando 

suas contas irregulares e condenando-os ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multas.  

5. Considerando que o objeto executado com os recursos do Convênio Siafi 432813 se 

demonstrou inservível, a Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira foi condenada a 

ressarcir o montante total dos recursos federais transferidos (R$ 547.539,00), incluído nesse valor o 

correspondente aos serviços não executados da obra (R$ 352.784,44), cuja responsabilidade solidária 

foi imputada à empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., contratada para a execução do aterro 

sanitário. 
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6. Posteriormente, o Acórdão 1.685/2013-Plenário negou provimento ao recurso de 

reconsideração oposto pela empresa executora da obra. 

7. Em nova deliberação, dessa vez em embargos de declaração opostos pela mesma empresa 

contra o último decisum, o TCU, mediante o Acórdão 2.985/2013-Plenário, rejeitou os embargos e 

admitiu o ingresso nos autos do Sr. Newton Arouca, ex-sócio gerente da empresa Rumos Engenharia 

Ambiental Ltda., em virtude da existência de ações judiciais contra o citado ex-sócio acerca do mesmo 

objeto dos presentes autos. 

8. No exame preliminar de admissibilidade do recurso em apreciação, a Secretaria de Recursos 

(Serur), com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, propôs não conhecer do presente recurso 

de revisão, em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal do interessado.  

9. Como regra geral, concordo com a posição externada pela unidade instrutiva e pelo Parquet. 

No entanto, excepcionalmente, dissenti de tal proposta, admitindo o recurso de revisão interposto pelo 

Sr. Newton Arouca, por entender que, no caso em exame, há razão legítima para que o recorrente 

intervenha no processo, já que seus interesses subjetivos podem ser atingidos com a condenação da 

empresa da qual era sócio.   

10. É fato que os administradores das empresas podem responder nas esferas civil, criminal e 

administrativa, por atos irregulares praticados na condução da sociedade empresarial. O Sr. Newton 

Arouca comprovou a condição de réu na Ação de Improbidade Administrativa nº 2004.37.00.004366-

6, no Inquérito Policial Federal nº 0018134-48.2012.4.01.3700, bem como em ação penal que está 

correndo na 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do Maranhão. A carta precatória n. 296/2014 (peça 

96, fls. 2/3) demonstra que o Acórdão 667/2012-Plenário está servindo como fundamento de acusação 

do recorrente. 

11.  Faz-se oportuno ressaltar que a empresa Rumos foi considerada revel, nos termos do §3° do 

artigo 12 da Lei 8.443/1992, na ocasião em que o Acórdão recorrido foi prolatado, mas a ausência de 

apresentação de defesa pela contratada não decorreu de inépcia do Sr. Newton Arouca, pois este se 

retirou da sociedade ainda em outubro/2003 (peça 51, fls. 7/8). Por outro lado, a revelia da empresa 

prejudicou o exercício da ampla defesa do recorrente perante outras instâncias, justificando-se, assim, 

a admissibilidade do presente recurso de revisão. 

12. Isso posto, observo que o recorrente apresentou, nesta fase processual, documentos que não 

constavam dos autos, os quais, ao menos em tese, poderiam ter eficácia sobre o julgamento de mérito 

proferido nos autos. Também alegou haver inconsistências técnicas em relatórios produzidos pelo 

Ibama e pelo MMA, elaborados a partir de vistorias realizadas na obra nos anos de 2003, 2004 e 2009, 

que ajudaram a fundamentar a condenação da empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., da qual o 

Sr. Arouca era sócio. 

13. Assim, considero atendido o requisito específico de admissibilidade do recurso de revisão 

insculpido nos incisos II, parte final, e III, do art. 35 da Lei 8443/1992, razão pela qual o apelo deve 

ser conhecido. 

II 

14. Em suas alegações, o recorrente tenta comprovar a execução integral do aterro sanitário, 

afirmando que a inutilidade da obra teria ocorrido em momento posterior ao da execução do objeto, em 

razão do seu abandono pela Prefeitura de Grajaú/MA. Nesse sentido, o Sr. Newton Arouca, em síntese, 

apresenta laudo pericial da Polícia Federal no Maranhão, como prova da execução do objeto, e expõe 

diversos argumentos e documentos apontando supostas inconsistências técnicas nos relatórios de 

vistoria do Ibama no empreendimento. 

15. O recorrente também se insurge contra a incerteza na estimativa do débito realizada pelo 

relator do Acórdão recorrido. Na tentativa de apontar inconsistências técnicas nos laudos de vistoria 

que embasaram sua condenação, o Sr. Newton Arouca aponta incongruências relacionadas à 

localização do aterro, ao subdimensionamento da obra para o atendimento da população do município 

e à possibilidade de contaminação do lençol freático.  

16. Os exames empreendidos pela Serur quanto às alegações do recorrente (peças 97 e 98) 

concluíram pela inexecução parcial da obra, o que ensejaria a negativa de provimento do presente 
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recurso. Esse posicionamento contou com a anuência do Parquet especializado em sua primeira 

manifestação regimental (peça 100). 

17. Todavia, os autos foram submetidos à deliberação do Plenário, na sessão do dia 25/2/2015, 

oportunidade na qual a Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva pediu vistas dos 

autos na fase de discussão. 

18. Por meio do parecer acostado à peça 119, a d. Procuradora divergiu do exame realizado pela 

Secretaria de Recursos, tendo em vista possíveis contradições e falhas nas premissas adotadas para 

estimativa do débito decorrente de serviços não executados. Assim, em nova manifestação, o MP/TCU 

se manifestou no sentido de prover o recurso de revisão interposto pelo Senhor Newton Arouca, de 

sorte a afastar a solidariedade da empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda. por parte do débito 

apurado nos autos, e, por conseguinte, a multa imposta a essa empresa.  

19. Por outro lado, deveria ser mantida a condenação da Senhora Maria Bernadeth Nogueira dos 

Santos Cerqueira, ante a inutilidade das obras executadas do aterro e dos serviços de recuperação de 

área degradada executados, decorrente da descontinuidade da operação do aterro sanitário de 

Grajaú/MA. 

III 

20. Feita essa breve contextualização, com as vênias de estilo, considero que o presente recurso 

deva ser julgado parcialmente procedente, reduzindo-se o valor do débito imputado à empresa Rumos 

Engenharia Ambiental Ltda., em vista das considerações que realizarei em seguida a respeito do caso 

ora em apreciação. 

21. Sobre as razões recursais apresentadas pelo recorrente, como bem asseverou as conclusões da 

unidade instrutiva, há evidências de que a execução parcial do aterro sanitário pela empresa Rumos 

tenha concorrido para o posterior abandono da obra pela Prefeitura, tornando-a sem serventia. 

Observo, ainda, que o interlúdio entre as datas dos últimos pagamentos realizados pela Prefeitura à 

empresa contratada (27/2/2003) e a data da realização da primeira vistoria do Ibama (30/04/2003), na 

qual foi constatada apenas a execução parcial do empreendimento, não seria suficiente para que a ação 

de intempéries deteriorasse substancialmente os serviços executados ou modificasse a situação física 

da obra em tal magnitude. 

22. O Laudo nº 383/2011 do Departamento de Polícia Federal, juntado aos autos pelo próprio 

recorrente (peça 94, fls. 3/20), é taxativo ao concluir que a obra foi executada em desconformidade 

com o plano de trabalho do convênio. O citado documento ainda afirma categoricamente que não 

houve execução total da obra, embora não tenha sido possível estimar um percentual de execução, em 

virtude da ausência de um projeto executivo e do estado em que se encontrava o local vistoriado, 

prejudicando os exames periciais. Assim, o aludido laudo torna-se mais um elemento de prova, 

somado ao robusto conjunto probatório presente nos autos, indicando a inexecução parcial do objeto. 

23. No que tange aos argumentos sobre supostas incongruências relacionadas à localização do 

aterro, ao subdimensionamento da obra para o atendimento da população do município e à 

possibilidade de contaminação do lençol freático, julgo que tais ocorrências demonstram apenas falhas 

na etapa do planejamento do convênio, não afastando o fato de a empresa contratada ter executado 

somente parte dos serviços pelos quais foi remunerada.  

IV 

24. O recorrente também alega haver incerteza na estimativa do débito realizada pelo relator do 

Acórdão recorrido, mas, contrariamente ao alegado, o cálculo do débito não se baseou única e 

exclusivamente no relatório do Escritório Regional do Ibama de Barra do Corda, produzido em 2003 

(peça 2, p. 32-33). O débito imputado pelo Acórdão 667/2012-Plenário também foi fundamentado na 

planilha orçamentária da obra (peça 2, p.11-13) e nos relatórios preparados a partir das vistorias 

realizadas em 4/3/2004 pelo Ibama (peça 11, fls. 10/16) e em 25/3/2004 pelo MMA (peça 2, fl. 1; peça 

3, fls. 1/5).  

25. Ademais, o procedimento de estimativa do débito pelo relator a quo considerou valores mais 

benéficos aos responsáveis, com vistas a que o seu valor não excedesse o real montante devido, 

observando fielmente o comando disposto no §1º do art. 210 do RITCU. 
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26. O trecho transcrito a seguir, extraído do relatório que fundamentou o Acórdão 667/2012-

Plenário, demonstra o conservadorismo empregado na estimativa do débito (grifo acrescido): 

“23.1.  SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 32.038,50): a avaliação preliminar considerou como 

100% executado (fl. 82). 

23.2.  SERVIÇOS GERAIS (R$ 32.988,50): a avaliação preliminar considerou execução de 30% 

(fl. 82), todavia, tendo em vista a observação de que os gastos eram executados conforme o 

desenvolvimento da obra com manutenções e acompanhamentos, recomendável aumentar para 35%, 

correspondente ao percentual de execução final da obra. 

23.3.  DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS (R$ 12.604,00): a avaliação preliminar considerou 

executados 80% (fl. 82), no entanto, será excluído do valor executado apenas o item 3.4 (escada de 

gabião), no valor de R$ 900,00, que não foi localizado. 

23.4.  ISOLAMENTO E FECHAMENTOS (R$ 20.790,30): a avaliação preliminar considerou 

execução de 88% (fl. 82), entretanto, considerei 100% executados, haja vista as observações das 

vistorias posteriores de que as cercas estavam em ótimo estado (fl. 103), embora não se tenha 

registrado o quantitativo executado. 

23.5.  RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (R$ 300.053,34): a avaliação preliminar 

considerou executado apenas o item 5.4 (retaludamento com retroescavadeira), no valor de 

R$ 6.194,25 (fl. 82). A vistoria, apesar de relatar que a área encontrava-se em estágio de recuperação 

e não havia encontrado vestígios de depósito de lixo recente, não mencionou expressamente a 

execução dos serviços constantes da planilha, entre eles a compactação de lixo, capa de terra vegetal 

e plantio de leivas de grama (fl. 102). Por outro lado, alguns serviços foram citados como 

inexistentes: escavação da lagoa de percolado, drenos de percolado e drenos de gases (fl. 103). 

Posteriormente, consignou-se que não foi observada nenhuma ação objetivando a recuperação da 

área degradada (fl. 241). Diante de tais ponderações, não é possível concluir pela execução dos itens, 

permanecendo como executados apenas os 2% identificados inicialmente. 

23.6.  ATERRO SANITÁRIO (R$ 133.565,98): a avaliação preliminar considerou que nada foi 

realizado (fl. 82), todavia, as vistorias posteriores demonstraram progresso na execução. Embora 

estivesse prevista a construção de seis lagoas, no total de 1.425,25m², será considerado o valor total 

da escavação (R$ 2.850,00) e da impermeabilização das lagoas (R$ 17.174,78) como executado, haja 

vista a constatação da existência de duas lagoas, impermeabilizadas, com 1000 m² (fls. 102 e 239). 

Além disso, tendo em vista a observação de que os drenos de percolado eram insuficientes ou estavam 

entupidos (fl. 103), considerei-os como executados, abatendo o valor de R$ 47.100,00. 

23.7.  OBRAS CIVIS E EQUIPAMENTOS (R$ 69.252,50): a avaliação preliminar considerou a 

execução de 55% dos itens 7.1 (administração) e 7.2 (guarita), correspondente a R$ 8.937,50, bem 

como 100% do item 7.10 (balança), no valor de R$ 25.000,00 (fl. 82). Todavia, considerei os 

mencionados serviços como 100% executados, haja vista a observação da vistoria posterior de 

existência da sala de administração, apesar do desuso. Além desses, incluí como executados os 

valores relativos aos serviços de poços de inspeção de percolados (R$ 16.200,00), localizados na 

vistoria (fl. 102), e iluminação do aterro (R$ 6.382,50), considerados em bom estado (fl. 103). 

24. Destaquei, ainda, que, tratando-se de dano estimado, haviam sido adotados os valores mais 

benéficos aos responsáveis, ainda que não se tenha garantia da execução total de determinados 

serviços, com vistas a que o débito não exceda o real valor devido. Ademais, foram desconsideradas 

as informações constantes de vistoria realizada em 5/3/2009 (fls. 234/241) relativas à destruição de 

parte dos serviços executados (guarita, escritório, cercas). Tendo em conta que o objetivo seria de 

apurar a quantia executada durante a vigência do convênio para imputação de débito à empresa 

contratada, tais ocorrências tornar-se-iam irrelevantes. 

25. Assim, dos R$ 601.293,12 previstos na planilha orçamentária, os serviços não executados 

foram estimados em R$ 388.062,31. Referido valor, contudo, também compreenderia a parcela 

referente à contrapartida. Considerando, então, que do total pactuado (R$ 602.292,00), 91% era de 

responsabilidade da União (R$ 547.539,00) e 9% da prefeitura (R$ 54.753,00), ponderei que o débito 

relativo aos recursos federais deveria ser calculado proporcionalmente, com a aplicação desse mesmo 
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percentual (R$ 388.062,31 x 91%), perfazendo o montante de R$ 352.784,44, a ser imputado 

solidariamente à ex-prefeita e à empresa”. 

27. Conclui-se que a maior parte do débito imputado à empresa Rumos decorre da execução 

parcial dos serviços de recuperação da área degradada, os quais o recorrente tenta comprovar mediante 

apresentação de fotografias de satélite e de fotografias do local do empreendimento. As fotografias do 

Google Earth apresentadas pelo recorrente não são suporte suficiente para embasar as conclusões 

apresentadas em suas peças recursais. Podem comprovar as dimensões de uma obra, mas não servem 

para comprovar a quantidade, peso, volume e a qualidade dos serviços e materiais ali empregados.  

28. Desse modo, a apresentação isolada de fotografias não é suficiente para demonstrar a efetiva 

execução dos serviços. Além do mais, a imputação do débito tomou como base laudos de vistorias 

realizadas pelo Ibama e pelo MMA, agora reforçados pelo laudo pericial da Polícia Federal trazido 

pelo recorrente. A prova pericial é a mais robusta das provas. Ela não vincula o julgador na formação 

de seu convencimento, mas, por ter fé pública e presunção de veracidade, pode ser considerada pelo 

julgador em questões técnicas. Nesse sentido, pode-se elencar remansosa jurisprudência do Poder 

Judiciário. 

29. Consoante instrução lavrada pela Serur, o recorrente não apresentou outros documentos de 

comprovação da prestação do serviço nos moldes alegados, a exemplo de memória de cálculo, 

medições, faturas emitidas, projetos executivos, anotações de responsabilidade técnica, relatórios do 

desenvolvimento das atividades, cronograma das etapas dos serviços, diário da obra, registro de 

ocorrências, informações e folha de pagamento dos profissionais que atuaram na edificação e notas 

fiscais dos materiais empregados.  

V 

30. O parecer do MP/TCU, de lavra da Subprocuradora Cristina Machado da Costa e Silva, com 

bases em trechos do relatório de vistoria realizados pelo Ibama e pelo SQA/MMA, enfatiza 

inicialmente que existiram indícios de que o referido aterro sanitário efetivamente entrou em operação, 

sendo posteriormente abandonado. 

31. Data maxima venia, obtive outra conclusão com base no histórico dos fatos a seguir 

apresentado. 

32. Em 8/1/2003, por meio do Ofício nº 020/2003-SQU/GABIN, endereçado à Sra. Maria 

Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, o concedente cobra a apresentação da prestação de contas 

final do convênio no prazo de 30 dias (peça 12, fl. 49). Tal exigência foi reiterada, ainda, pelo Ofício 

nº 262/2003-UG/SQA/GABIN, de 11/2/2003 (peça 12, fl. 50). 

33. A Prefeitura Municipal de Grajaú requereu, no dia 17/2/2003, prorrogação de prazo por dois 

meses, informando que as obras do aterro sanitário estavam em fase final, com a realização da 

impermeabilização da lagoa com manta PEAD; poços de inspeção de percolados; passeio; meio fio e 

sarjeta (peça 13, fl. 2). 

34. Posteriormente, a prefeita de Grajaú, em novo ofício datado de 4/4/2003 (peça, 13, fl. 9 e 

peça 115, fl. 1), informou as dificuldades para concluir a obra “por falta de responsabilidade da 

Empresa Rumos Construtora e Comércio Ltda,”. Alegou que os recursos foram repassados para a 

construtora no importe correspondente ao restante da obra de impermeabilização da lagoa com manta 

PEAD; área de estacionamento de automóvel; pátio de máquinas; poços de inspeção de percolados; 

meio-fio e sarjeta, no valor total de R$ 36.674,78. Porém, não foram executados pela empresa 

contratada. Informou também que a municipalidade executaria o trabalho contratando diretamente 

operários com recursos do próprio município. 

35. O supracitado ofício da Prefeitura de Grajaú veio acompanhada de laudo técnico assinado 

pelo engenheiro José Ribamar Araújo da Silva e documentação fotográfica (peça 13, fls. 10/19) 

atestando as informações prestadas pela ex-prefeita. O citado laudo informou: “todos os recursos 

foram repassados para a empresa para serem terminadas a obra, pois tratava de valores pequenos 

(R$ 36.674,78) comparados com o volume global orçado (R$ 602.293,12)...A empresa simplesmente 

não honrou os seus compromissos com esse Município, retirando os seus trabalhadores e nem tem 

dado satisfação....como a Construtora Rumos não entregou a obra para o Município, estamos 
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armazenando o lixo fora do aterro sanitário, onde esse apresenta problemas em seus drenos como 

também a falta de manta e do filtro para a lagoa. Teremos então que recuperar a área degradada 

onde está sendo armazenada o lixo coletado, fazendo assim todo o processo de recuperação da área 

aumentando assim o prejuízo deixado”. 

36. A solicitação do ente federativo não foi acatada pelo órgão concedente e, mediante o Ofício 

nº 423/2003-UG/SQA/GAGIN, de 22/4/2003 (peça 13, fl. 7), o MMA informou que havia inscrito a 

entidade no Cadastro de Inadimplentes junto ao Siafi. 

37. No dia 6/5/2003, o Ofício/Gabinete nº 099/03 (peça 13, fl. 19) informa que, após o abandono 

da obra pela construtora, o município realizou a construção do estacionamento para automóveis, pátio 

de máquinas, poços de inspeção de percolados, meio-fio e sarjeta, faltando apenas a colocação da 

manta PEAD para impermeabilização da lagoa. Três dias depois, a municipalidade apresentou a 

prestação de contas final do convênio (peça 13, fl. 21). 

38. Todas as informações prestadas pela Prefeitura são, de certa forma, corroboradas pelo 

relatório de vistoria técnica realizado pelo Escritório Regional do Ibama em Barra do Corda, em 

30/4/2003, realizada a pedido do Procurador Federal Arlindo da Costa. Os técnicos do Ibama 

constataram a existência de edificações administrativas e área cercada destinada ao depósito de lixo e 

lagoas de decantação não acabadas e com erosão. Não havendo sinais de canteiro de obras, concluíram 

que a obra não estaria em fase executiva. Também verificaram na planilha orçamentária haver uma 

diferença da ordem de 85% entre os recursos liberados e os aparentemente aplicados. 

39. As fotos em anexo ao Ofício/GAB nº 061/2003, de 4/4/2003, (peça 115, fls. 2/6) demonstram 

claramente a situação da obra do aterro sanitário inacabada, em particular os serviços de 

impermeabilização da lagoa com manta de PEAD. Tais fotos estão aderentes às anexadas ao laudo do 

Ibama do Escritório Regional de Barra do Corda, datado de 30/4/2003 (peça 1, fl. 30), já citado neste 

voto. Por outro lado, as fotos à peça 10, fl. 43, demonstram que a impermeabilização da referida lagoa 

já estava concluída por ocasião do envio da prestação de contas do convênio em 9/5/2003. As fotos 

tiradas na vistoria do MMA em 25/3/2004 também demostram as lagoas de percolados com os 

serviços de impermeabilização concluídos (peça 16, fl. 13/14 e peça 114). Assim, é verossímil a 

informação de que a Prefeitura concluiu a obra com recursos próprios, sem a participação da 

construtora Rumos. 

40. Conclui-se desses conjuntos probatórios de fotografias, encaminhadas pelo recorrente, pelo 

Ibama, pelo MMA e pela Prefeitura, que a situação das obras, em abril/2003, durante e primeira 

vistoria do Ibama, era distinta da situação da obra em março/2004, por ocasião da vistoria do MMA.  

Tal conclusão é atestada também pelo Parecer Técnico 001/2004, emitido pela Gerência Executiva do 

Ibama no Estado do Maranhão com base em vistoria realizada em 4/3/2004, in verbis (peça 11, fl. 12): 

“....Essas lagoas estão cercadas, e receberam melhorias desde a última vistoria realizada pelo 

IBAMA. Em maio/2003, de acordo com o Relatório de Vistoria, as lagoas estavam inacabadas. 

Durante a vistoria descrita no presente relatório, as lagoas de estabilização apresentavam-se 

concluídas. As melhorias foram: a implantação de cercas de proteção, regularização dos taludes, 

impermeabilização de fundo”. 

41. Por isso, é relevante enfatizar que, em busca da verdade material, o relator a quo promoveu 

diligências com vistas a obter cópias dos comprovantes dos gastos efetuados com os recursos 

conveniados.  Os documentos apresentados pelo Banco do Brasil demonstraram que todos os 

pagamentos foram feitos à empresa Rumos Construtora e Comércio Ltda. até o dia 27/2/2003.  

42. A inconclusão da obra também é corroborada por ofícios assinados por vereadores do 

município, endereçados ao Ministério do Meio Ambiente (peça 2, fl. 21) e ao Ministério Público 

Federal do Estado do Maranhão (peça 1, fls. 38/40). 

43. Registro ainda que, além da peça recursal propriamente dita (peças 49 a 51), o Sr. Newton 

Arouca apresentou novos elementos de defesa à peça 94, os quais determinei que a Serur contemplasse 

em sua análise. Quando os autos já estavam em meu Gabinete para serem relatados, o Sr. Newton 

Arouca ingressou com alguns memoriais (peças 105, 107, 108 e 109), a fim de complementar seu 

recurso, os quais acolho como elementos adicionais de defesa e passo a analisá-los. Em atenção aos 
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princípios do contraditório e da ampla defesa, também analisarei a documentação juntada às peças 112 

a 115 pelo recorrente, por ocasião em que o processo esteve com vistas concedidas ao MP/TCU. Esta 

última documentação encaminha cópia do projeto básico da obra, do relatório fotográfico realizado 

pelo MMA durante a vistoria realizada em 25/3/2004, bem como do Ofício/GAB nº 061/03,  de 

4/4/2003, expedido pela Prefeitura de Grajaú, e respectivo anexo fotográfico. 

44.  Parte substancial da documentação complementar encaminhada pelo recorrente tenta refutar 

as análises da Serur aludindo aos argumentos anteriormente apresentados no Recurso de Revisão que 

ora se examina. Em particular, o recorrente apresenta outras supostas inconsistências técnicas no 

relatório de vistoria realizado pelo Ibama em 2003, insistindo em adotar um dos laudos produzidos 

pelo Ministério do Meio Ambiente em 2004. 

45. Quanto a esse ponto, saliento novamente que o cálculo do débito empreendido pelo relatório 

que fundamentou o Acórdão 667/2012-Plenário considerou as conclusões do laudo do MMA de 2004, 

conforme apontado no item 20 deste voto. Assim, as supostas inconsistências no relatório de vistoria 

do Ibama de 2003 não afastam o débito imputado à empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda. 

Permanece incontroverso, tanto nas vistorias do Ibama quanto nos pareceres produzidos pelo MMA, 

que a obra não foi concluída. Inclusive a própria ex-prefeita argumentou, na etapa do contraditório 

desta TCE, que a empresa Rumos abandonou a obra. 

46. Nesse aspecto, há outro argumento novo nos memoriais apresentados pelo recorrente. É 

alegado que, em janeiro/2003, a Prefeitura de Grajaú solicitou que a Rumos concluísse os serviços. O 

recorrente informou que houve uma tentativa mal sucedida de continuar com a execução da obra, mas 

a Rumos terminou decidindo paralisar os serviços de acompanhamento da operação do aterro até que 

as chuvas cessassem (peça 105, fl. 23). A Prefeitura supostamente não concordou com a paralisação, 

remetendo uma correspondência ao MMA. O Sr. Newton Arouca aduz que, depois das vistorias 

apontando a execução parcial do objeto, a Prefeitura teria contratado diretamente o encarregado de sua 

empresa em Imperatriz, que executou por sua conta e risco os serviços específicos de drenagem de 

gases e colocação da manta, com material fornecido por terceiros, utilizando-se de recursos que 

deveriam ter sido recebidos pela Rumos.  

47. Portanto, o próprio recorrente admite ter abandonado a obra antes de sua conclusão, e sua 

execução parcial foi atestada por vistorias realizadas pelo Ibama e MMA, assim como por ofícios da 

Prefeitura e de vereadores municipais. Embora exista uma notável diferença entre o conjunto 

probatório das fotografias presentes nos autos, todas as evidências demonstram que a obra do aterro 

sanitário estava inconclusa em abril de 2003, quando a construtora já havia recebido todos os 

pagamentos, sendo posteriormente executada diretamente pela Prefeitura. 

VI 

48. O parecer da eminente Subprocuradora Cristina Machado da Costa e Silva também realizou 

um exame detalhado de toda a documentação contida nos autos, analisando a execução de cada item da 

planilha orçamentária. Passo a tratar do exame de cada uma das parcelas do orçamento impugnadas 

pelo Acórdão recorrido, iniciando pelos itens que compõem o aterro sanitário, cujo demonstrativo do 

débito imputado pelo Acórdão 667/2012-Plenário é detalhado no quadro a seguir: 

E

tapa 

Discriminação dos 

Serviços 

U

nidade 

Quan

tidade 

Pr

eço 

Unitário 

(R$) 

Preç

o Total 

(R$) 

Valor 

Impugnado Ac. 

667/2012-Pl. 

(R$) 

 

6.1  

Decapagem de material 

de expurgo  

 

m3  

       

3.906,00  

              

0,90  

          

3.515,40  

                  

3.515,40  

 

6.2  

 Carga e descarga de 

expurgo  

 

m3  

       

3.906,00  

              

1,20  

          

4.687,20  

                  

4.687,20  

 

6.3   Transporte de expurgo  

 

m3.km  

       

3.906,00  

              

1,20  

          

4.687,20  

                  

4.687,20  

 

6.4  

 Espalhamento de 

expurgo em bota fora  

 

m2  

     

15.624,00  

              

0,40  

          

6.249,60  

                  

6.249,60  

  Escavação de material                                             
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6.5  de empréstimo  m3  5.859,00  2,00  11.718,00  11.718,00  

 

6.6  

 Carga e descarga 

material de empréstimo  

 

m3  

       

5.859,00  

              

1,50  

          

8.788,50  

                  

8.788,50  

 

6.7  

 Transporte de material 

de empréstimo  

 

m3.km  

       

5.859,00  

              

1,20  

          

7.030,80  

                  

7.030,80  

 

6.8  

 Espalhamento da 

cobertura de 

impermeabilização  

 

m2  

       

9.765,00  

              

0,40  

          

3.906,00  

                  

3.906,00  

 

6.9  

 Compactação da 

cobertura de 

impermeabilização  

 

m2   

       

9.765,00  

              

1,20  

       

11.718,00  

               

11.718,00  

 

6.10  

 Escavação da lagoa de 

percolado  

 

m3  

       

1.425,25  

              

2,00  

          

2.850,50  

                               

-    

 

6.11  

 Impermeabilização da 

lagoa manta PEAD 1 mm  

 

m2  

       

1.129,92  

           

15,20  

       

17.174,78  

                               

-    

 

6.12   Tubulação de ligação   m  

             

20,00  

           

15,00  

             

300,00  

                     

300,00  

 

6.13   Drenos de percolado   m  

           

785,00  

           

60,00  

       

47.100,00  

                               

-    

 

6.14   Drenos de gases   m  

             

15,00  

           

80,00  

          

1.200,00  

                  

1.200,00  

 

6.15   Dique do pé do aterro   m  

           

440,00  

              

6,00  

          

2.640,00  

                  

2.640,00  

 Total  

     

133.565,98  

               

66.440,70  

 

49. Com relação à tubulação de ligação entre as lagoas, o MP/TCU aduziu que, em todas as 

vistorias realizadas, foi constatada a presença da tubulação de passagem de líquidos da primeira para a 

segunda lagoa de percolado. Ademais, o relatório da vistoria do Ibama de 2004 registrou a execução da 

impermeabilização da camada de fundo do aterro. 

50. Contudo, os registros fotográficos de abril/2003, após a realização de todos os pagamentos à 

construtora, demonstram inequivocamente que até esta data não haviam sido realizados os serviços de 

impermeabilização da lagoa (item 6.11 da planilha contratual). A deliberação recorrida não imputou o 

débito referente a esse serviço, o que, em face do princípio do nom reformatio in pejus, impede que 

seja considerado nesta etapa recursal. Porém, considerando a evidente ausência de nexo causal entre os 

recursos pagos à construtora e a posterior execução dos serviços pela Prefeitura, não serão acolhidos os 

argumentos recursais relativos à compactação da cobertura de impermeabilização (item 6.9 da planilha 

orçamentária) e ao espalhamento da cobertura de impermeabilização (item 6.8), nos valores de R$ 

11.718,00 e R$ 3.906,00, respectivamente. 

51. Com relação aos demais itens do aterro sanitário, o Ministério Público de Contas assim se 

pronunciou: 

“20. Nesse sentido, essas fotos evidenciam a execução da célula do aterro, com camada de solo 

nivelado e compactado, bem como de diversos canos alinhados, os quais se destinam a criar caminho 

preferencial para saída dos gases recolhidos pelos drenos verticais (fotos à peça 10, pp. 41, 42, 44-

47), consoante previsto nas especificações técnicas juntadas aos autos pelo recorrente (peça 112). A 

propósito, vale observar que, segundo especificado, o sistema de drenos verticais de gases, 

constituídos por pedras rachão ou brita média envoltas em tela de 1,50 m de diâmetro, devem ser 

implantados a partir do início da operação do aterro, à medida em que se der a deposição das 

camadas de lixo no aterro, devido à necessidade de os drenos serem deslocados horizontalmente 

dentro da massa de lixo, para evitar esforços concentrados na camada de fundo do aterro (peça 112, 

pp. 9 e 10). 
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21. Bem assim, há evidências da execução do dique de pé do aterro (fotos à peça 10, p. 42, e à 

peça 50, p. 45), da estrutura para assentamento de balança, do nivelamento de área para 

estacionamento de automóveis e pátio de máquinas, do passeio e meio fio (fotos à peça 10, pp. 39-41). 

22. Diante desse cenário, entende-se razoável considerar executada também a remoção da 

camada superficial do terreno, e os respectivos serviços para destinação final do material expurgado. 

23. A bem da verdade, as multicitadas fotos evidenciam a não execução da drenagem de águas 

pluviais no perímetro das lagoas de percolado, previstas em projeto (peça 113, p. 3-4). Esse fato, 

contudo, embora possa afetar o funcionamento do sistema de tratamento de chorume, não impede a 

operação da célula do aterro sanitário. Há que se ponderar, também, que tal serviço foi considerado 

executado pelo Relator do acórdão condenatório, razão pela qual se afigura indevida a imputação do 

débito correspondente em sede de recurso. 

24. Por fim, registra-se que os documentos técnicos de projeto constantes dos autos são omissos 

quanto à escada de gabião, prevista apenas no orçamento. O recorrente aduz que o projeto previa a 

implantação desse material na lateral da rampa de acesso à balança de pesagem, funcionando como 

muro de contenção, mas que, durante a fase de execução das obras, decidiu-se por substituí-lo por um 

muro de arrimo, solução de engenharia mais adequada para áreas de lixo, ante o risco de 

proliferação de animais indesejados. Em que pese tal linha argumentativa afigurar-se 

demasiadamente frágil, uma vez que o serviço consta do orçamento do item “drenagem de águas 

pluviais” e não do item “obras civis e equipamentos”, considera-se possível afastar tal débito, ante a 

baixa materialidade do valor envolvido e a já mencionada incompletude dos documentos juntados aos 

autos relativos ao projeto e ao acompanhamento da execução contratual. 

25. Diante do exposto, entendemos devam ser acolhidos os argumentos do recorrente, de forma 

a afastar a solidariedade da Rumos em face da parte do débito correspondente aos itens “aterro 

sanitário”, “obras civis e equipamentos” e “drenagens de águas pluviais”. 

52. Entendo que tais conclusões estão embasadas nas fotografias tiradas na vistoria realizada 

pelo MMA em 2004, mas, nesse caso, não existem fotografias tiradas em 2003 comprovando de forma 

inequívoca que tais parcelas da obra não haviam sido realizadas. Portanto, anuo ao exame do MP/TCU 

transcrito acima e afasto as parcelas dos débitos relativas aos itens 6.1 a 6.7, 6.12, 6.14 e 6.15 da 

planilha orçamentária da obra. 

53. Considerando os esclarecimentos trazidos pela manifestação do Ministério Público de 

Contas, também considero elididas as parcelas do débito relativo aos itens de “drenagem de águas 

pluviais” e “obras civis e equipamentos”, nos valores de R$ 900,00 e R$ 5.420,00, respectivamente.  

VII 

54. O débito relacionado à suposta inexecução da recuperação da área degradada imputado pela 

decisão recorrida encontra-se detalhado a seguir: 

E

tapa 

Discriminação dos 

Serviços 

U

nidade 

Quan

tidade 

Preço 

Unitário (R$) 

Preço 

Total (R$) 

Valor 

Impugnado Ac. 

667/2012-Pl. 

(R$) 

5

.1 

Transporte de lixo 

com caçamba 

m
3 

           

488,25  14,00  

 

6.835,50   6.835,50  

5

.2 

Conformação do lixo 

com trator de esteira 

ho

ras 

           

244,13  60,00  

 

14.647,80    14.647,80  

5

.3 

Compactação de lixo 

com trator de esteira 

ho

ras 

           

688,25  60,00  

 

41.295,00  41.295,00  

5

.4 

Retaludamento com 

retroescavadeira 

ho

ras 

           

137,65   45,00  

 

6.194,25  

                               

-    

5

.5 

Catação manual de 

pneus e outros 

un

id. 

           

275,30  

           

1,20  

330,3

6  330,36  

5

.6 

Abertura e 

manutenção de acessos 

s/lixo 

m

ês 

               

4,00  

 

1.270,00  

5.080,

00  5.080,00  
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5

.7 

Escavação de 

material de empréstimo 

m
3 

       

5.859,00  2,00  

 

11.718,00  11.718,00  

5

.8 

Carga e descarga 

material de empréstimo 

m
3 

       

5.859,00  1,50  

8.788,

50   8.788,50  

5

.9 

Transporte de 

material de empréstimo 

m
3.km 

       

5.859,00   1,20  

7.030,

80  7.030,80  

5

.10 

Espalhamento da 

cobertura 

m
2 

     

19.530,00  0,80  

 

15.624,00  15.624,00  

5

.11 

Compactação da 

cobertura 

m
3 

       

5.859,00  1,20  

 

7.030,80  7.030,80  

5

.12 Capa de terra vegetal 

m
2 

     

19.530,00   1,20  

 

23.436,00  23.436,00  

5

.13 

Plantio de leivas de 

grama 

m
2 

     

19.530,00  4,00  

78.12

0,00  78.120,00  

5

.14 

Escavação da lagoa 

de percolação 

m
3 

           

356,31   2,00  

712,6

2   712,62  

5

.15 

Impermeabilização 

da lagoa com argila 

m
2 

           

550,00  2,20  

 

1.210,00   1.210,00  

5

.16 

Tubulaçao de ligação 

(drenos/lagoa) m 

             

20,00   8,00  

160,0

0   160,00  

5

.17 

Barreira de argila 

com drenos na base 

m
3 

           

100,00  5,90  

 

590,00  590,00  

5

.18 Drenos de percolado m 

       

1.177,50   60,00  

70.65

0,00   70.650,00  

5

.19 Drenos de gases m 

               

7,50   80,00  

 

600,00   600,00  

Total  

     

300.053,63 

               

293.859,09 

 

55. O segundo parecer do Parquet também propõe afastar essa parcela do débito, embasado em 

contradições e imprecisões existentes nos diversos laudos de vistoria presentes nos autos, o que traria 

uma fragilidade probatória aos referidos documentos. 

56. É de se reconhecer que existem divergências entre os relatórios de vistoria, mas tal fato foi 

reconhecido pelo insigne Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, ao relatar a decisão recorrida. 

Consoante já destacado, essas contradições decorrem principalmente do estágio da obra à época em 

que as vistorias foram realizadas. O laudo de vistoria inicial do Ibama, realizada em abril/2003, foi 

realizado quando alguns serviços ainda não haviam sido concluídos, a exemplo da impermeabilização 

das lagoas. Por outro lado, a vistoria do MMA, procedida em março/2004, ocorreu após aparente 

tentativa da Prefeitura de Grajaú em concluir a obra sem a participação da empresa Rumos. Por isso, 

no cálculo do débito foi adotada sempre a situação mais benéfica para os responsáveis. 

57. Além disso, como já destacado, todos os laudos presentes nos autos demonstraram que a obra 

não foi concluída, embora com algumas divergências pontuais entre os itens executados. 

58. Considero, dentre todos os relatórios de vistoria realizados no empreendimento, que o 

Parecer Técnico nº 61/2004, elaborado pela SQA/MMA em 13/5/2004, seja o documento que ateste 

com melhor precisão a situação real do empreendimento. Tenho essa conclusão em face dos seguintes 

motivos: 

a vistoria foi realizada por técnico especializado do próprio órgão concedente (SQA/MMA), de 

posse do plano de trabalho aprovado e da planilha orçamentária da obra; 

a visita à obra ocorreu após os serviços de impermeabilização das lagoas de percolados do 

aterro sanitário terem sido concluídos, conforme evidências fotográficas coligidas dos autos; 

o exame do aterro sanitário, realizado no dia 25/3/2004, foi acompanhado por representantes 

do município, entre eles o Secretário de Obras e o Secretário de Meio-Ambiente e Turismo, assim 

como por representantes do Ibama e do MMA; 
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a vistoria foi realizada com pleno conhecimento das irregularidades apontadas pelo relatório de 

vistoria produzida pelo Ibama, em 30/4/2003, conforme histórico existente no documento (peça, 3, fl. 

1), o que permite inferir que os achados anteriores do Ibama tenham sido efetivamente confrontados 

com a real situação do empreendimento; 

todas as constatações sobre a execução dos serviços são precisas e estão referenciadas com 

fotografias numeradas em anexo ao referido parecer. 

59. Portanto, creio que o referido relatório de vistoria espelhe com bastante fidedignidade a real 

situação fática do empreendimento naquela ocasião, motivo pelo qual lhe atribuo elevado poder 

probatório. Assim, transcrevo algumas constatações do documento acerca da situação da recuperação 

da área degradada (grifos acrescidos): 

“A área degradada destinada à recuperação se encontra ao lado direito à célula do aterro, que 

se encontra em estágio de recuperação com uma vegetação se consolidando e já se nota a presença de 

mamoeiros e mamonas no local degradado. Nesta área não foram encontrados vestígios de depósito 

de lixo recente e nem de atividades clandestinas como a queima de pneus e depósito de carcaças de 

animais; entretanto a presença de urubus ainda é intensa (foto 17). Conforme inspecionado e de 

acordo com depoimento do secretário de obras, não foi implantado o sistema de drenagem de 

percolados e nem a lagoa de percolados para a área degradada, apesar destes itens constarem no 

projeto básico e na planilha orçamentária. 

(...) 

4. Parecer Técnico 

4.1. Resumo dos Itens vistoriados: 

(...) 

4.1.3. Área Degradada 

Cerca de Proteção: Em bom estado; 

Sistema de Drenagem de Gases: Inexistente; 

Sistema de drenagem de percolados: Inexistente; 

Lagoa de Percolados: Inexistente; 

Presença de Catadores: Inexistente;”. 

60. Considerando que tal parecer informa que não foram encontrados vestígios de depósito de 

lixo recente e que a vegetação estava se consolidando, podem ser considerados como executados os 

serviços constantes do item 5.1 (transporte de lixo com caçambas), 5.2 (conformação de lixo com 

trator de esteiras) e 5.3 (compactação do lixo com trator de esteira). Igualmente, o item 5.4 

(retaludamento com escavadeira) já havia sido considerado executado pela deliberação recorrida, com 

base na vistoria realizada pelo Ibama em 2003. Tais constatações são corroboradas com a fotografia 

tirada da área degradada, autuada à peça 114, fl. 9. 

61. Outrossim, considerando a inexistência de pneus na referida fotografia e a informação 

transcrita acima, serviço 5.5 (catação manual de pneus e outros) da planilha orçamentária pode ser 

considerado executado. 

62. Por outro lado, o laudo do SQA/MMA expressamente informa que os itens 5.18 (drenos de 

percolado) e 5.19 (dreno de gases) não foram executados, o que justifica a manutenção do débito 

oriundo da inexecução destes serviços. Os serviços 5.14 (escavação da lagoa de percolação), 5.15 

(impermeabilização da lagoa com argila), 5.16 (tubulação de ligação - drenos/lagoa) e 5.17 (barreira de 

argila com drenos na base) também não foram executados, pois a vistoria considerou a lagoa de 

percolados inexistente. 

63. In dubio pro reu, ante o absoluto silêncio do laudo SQA/MMA sobre os serviços 5.6 

(manutenção de acessos s/lixo), 5.7 (escavação de material de empréstimo), 5.8 (carga e descarga de 

material de empréstimo), 5.9 (transporte de material de empréstimo), 5.10 (espalhamento de 

cobertura), 5.11 (compactação de cobertura), 5.12 (capa de terra vegetal) e 5.13 (plantio de leivas de 

grama), afasto o débito imputado relativo às referidas parcelas da obra. 

VIII 
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64. Finalmente, abordo a parcela de serviços gerais da obra, em que foram impugnados os gastos 

correspondentes a 65% do valor orçado, conforme detalhado a seguir. 

E

tapa 

Discriminação dos 

Serviços 

Unid

ade 

Quan

tidade 

Pre

ço 

Unitário 

(R$) 

Preço 

Total (R$) 

Valor 

Impugnado 

Ac. 667/2012-

Pl. (R$) 

Serviços Gerais 

 

32.988,50  

 

21.442,53  

2

.1 

Acompanhamento 

topográfico mês 

               

4,00  

 

1.500,00  

 

6.000,00  

 

3.900,00  

2

.2 

Acompanhamento 

laboratório mês 

               

4,00  

800,

00  

 

3.200,00  

2.080,0

0  

2

.3 

Regularização 

topográfica da área m2 

     

29.295,00  0,30  

 

8.788,50  

 

5.712,53  

2

.4 

Fornecimento de água e 

energia vb 100% 

3.00

0,00  

 

3.000,00  

 

1.950,00  

2

.5 

Manutenção de acessos 

da obra mês 

               

4,00  

 

1.500,00  

 

6.000,00  

 

3.900,00  

2

.6 

Acompanhamento 

técnico horas 

           

100,00  

 

60,00  

 

6.000,00  

 

3.900,00  

 

65. Julgo que o débito relativo a essas parcelas deva ser elidido, considerando a característica dos 

serviços, que representam basicamente custos fixos de permanência da construtora no canteiro de 

obras. Conquanto uma parcela do objeto conveniado não tenha execução comprovada, a relação de 

pagamentos efetuados à construtora (peça 13, fl. 24), anexada à prestação de contas do convênio, 

demonstra que a construtora emitiu faturas de 21/2/2002 até 27/2/2003, ou seja, por um período de 12 

meses, superior ao período de quatro meses previsto na planilha orçamentária. Entendo, assim, 

indevida a imputação do débito relativa aos serviços gerais da obra na proporção de 65%, que foi a 

parcela considerada não executada do convênio pelo Acórdão recorrido. 

IX 

66. Portanto, o presente recurso de revisão deve, no mérito, ser parcialmente provido, reduzindo 

o valor do débito solidário imputado à empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., de R$ 352.784,44 

para R$ 89.546,62, conforme as parcelas da planilha orçamentária consideradas não executadas, 

discriminadas na tabela a seguir: 

 

E

tapa 

Discriminação dos 

Serviços 

Unid

ade 

Quan

tidade 

Pre

ço 

Unitário 

(R$) 

Preço 

Total (R$) 

Valor 

do débito 

(R$) 

 

6.8  

 Espalhamento da 

cobertura de 

impermeabilização   m2  

       

9.765,00  

              

0,40  

          

3.906,00  

                  

3.906,00  

 

6.9  

 Compactação da 

cobertura de 

impermeabilização   m2   

       

9.765,00  

              

1,20  

       

11.718,00  

               

11.718,00  

5

.14 

Escavação da lagoa de 

percolação m3 

           

356,31  

 

2,00  

712,6

2   712,62  

5

.15 

Impermeabilização da 

lagoa com argila m2 

           

550,00  2,20  

 

1.210,00  

 

1.210,00  

5

.16 

Tubulação de ligação 

(drenos/lagoa) m 

             

20,00  

 

8,00  

160,0

0   160,00  
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5

.17 

Barreira de argila com 

drenos na base m3 

           

100,00  5,90  

 

590,00  590,00  

5

.18 Drenos de percolado m 

       

1.177,50  

 

60,00  

70.65

0,00  

 

70.650,00  

5

.19 Drenos de gases m 

               

7,50  

 

80,00  

 

600,00   600,00  

Total (R$) 

89.546,

62 

 

67. Por conseguinte, a multa imposta a essa empresa, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, no 

valor de R$ 30.000,00, deve ser reduzida na mesma proporção do débito, o que resulta em novo valor 

de penalidade pecuniária no montante de R$ 7.200,00. 

68. Em linha com as propostas uniformes do MP/TCU e da Serur, mantenho a condenação da 

Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, pois as obras executadas do aterro sanitário e 

dos serviços de recuperação de área degradada se mostraram inservíveis, ante a descontinuidade da 

operação do empreendimento. 

69. Por fim, gostaria de agradecer as importantes contribuições trazidas ao processo pela 

percuciente manifestação da doutora Cristina Machado. Embora não tenha acolhido na íntegra suas 

conclusões, estas me trouxeram indispensáveis esclarecimentos, fazendo-me rever minha apreciação 

inicial do caso. 

 

 Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à 

apreciação deste Plenário. 

 

ACÓRDÃO Nº 269/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 025.772/2006-7.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Newton Arouca (001.939.438-16) 

3.2. Responsáveis: Maria Bernadeth Nogueira dos Santos (268.265.693-53); Rumos Engenharia 

Ambiental Ltda. (73.034.946/0001-90). 

3.3. Recorrente: Newton Arouca (001.939.438-16). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Grajaú - MA. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo no Estado 

de Goiás (Secex-GO). 

8. Advogados constituídos nos autos: Felipe Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva (OAB/PB nº 

11.689) e outros. 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de recurso de 

revisão interposto pelo Sr. Newton Arouca contra o Acórdão 667/2012-Plenário, 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, 

incisos II e III, da Lei 8.443/1992; 
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 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para reformar os itens 9.1 a 9.2 do Acórdão 

667/2012-Plenário, conferindo-lhes a seguinte redação: 

“9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/92, c/c os 

arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III do 

Regimento Interno, julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito a Srª Maria 

Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e a empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda., 

consoante a seguir discriminado, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para 

que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 

recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas 

dos juros de mora calculados de 21/2/2002 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na 

legislação em vigor: 

9.1.1. individualmente, a Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira, pela quantia de 

R$ 457.992,38 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa dois reais e trinta e oito 

centavos); 

9.1.2. solidariamente, a Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e a empresa 

Rumos Engenharia Ambiental Ltda., pela quantia de R$ 89.546,62 (oitenta e nove mil quinhentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos); 

9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Maria Bernadeth Nogueira dos Santos Cerqueira e à 

empresa Rumos Engenharia Ambiental Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 

do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e 

R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 

notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente 

desde a data do presente acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor;” 

9.3. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o 

fundamentam, ao recorrente, aos responsáveis, ao Ministério do Meio Ambiente e à Procuradoria da 

República no Estado do Maranhão. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0269-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE I – Plenário 

TC 009.566/1999-6 [Apensos: TC 005.750/2002-0, TC 005.054/2001-2, TC 009.334/2000-6, TC 

009.132/1999-6]. 

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).   

Recorrentes:  Arivaldo Ferreira de Andrade Filho (149.108.535-53); Marcelo Luiz Monteiro 

(119.955.995-49); Construtora Gautama Ltda. (00.725.347/0001-00). 

Representação legal: José Rollemberg Leite Neto (OAB-DF 23.656) e outros, representando 

Construtora Gautama Ltda. (procuração particular sem reconhecimento de firma da outorgante). 
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SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. OBRAS DA ADUTORA DO SÃO 

FRANCISCO EM SERGIPE. INADEQUAÇÃO NA APURAÇÃO DO SOBREPREÇO DA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. DEMAIS ALEGAÇÕES INCAPAZES DE ALTERAR 

O ACÓRDÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO E DA MULTA 

PROPORCIONAL. COMUNICAÇÕES. 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório, com ajustes de forma, a instrução produzida no âmbito da Secretaria de 

Recursos (Serur) deste Tribunal, que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica 

e do representante do Ministério Público junto ao TCU: 
INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de tomada de contas especial instaurada por conversão de processo de representação (TC 

009.566/1999-6), por força do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário, para apuração de irregularidades que teriam 

ocorrido na licitação (Concorrência Pública 001/1997) e na execução das obras da 1ª fase da 2ª etapa da Adutora 

do São Francisco, no âmbito de ajuste firmado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a 

Construtora Gautama Ltda. As obras, concluídas no ano de 2000, foram contratadas em 1º/9/1997 ao valor 

inicial de R$ 36.857.046,00, tendo atingido o preço final de R$ 44.709.108,35, após diversos termos aditivos ao 

Contrato 700.139. 

HISTÓRICO 

2. Registre-se que, por meio do item 9.3 do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário, o Tribunal rejeitou as 

razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, ex-Presidente da Deso. 

3. Seguindo proposta do relator do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário, o colegiado optou não apenar com 

multa o Sr. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho naquela oportunidade. Preferiu-se avaliar a conduta do 

responsável, para fins de aplicação de possível débito e da multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica/TCU, por 

ocasião da análise de suas alegações de defesa por este colegiado. 

3. As irregularidades pelas quais os responsáveis foram citados e tiveram suas alegações de defesa 

rejeitadas e, em consequência, suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, estão 

reproduzidas a seguir (trecho extraído do Ac. 3.054/2011-TCU-Plenário, que rejeitou os embargos de declaração 

opostos ao Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário): 

a) por descumprir o art. 3º c/c o art. 48, inciso II da Lei 8.666/1993, aceitando proposta de preços da 

Construtora Gautama que continha preços inexequíveis e superfaturados, colocando em perigo abstrato o erário 

público (conforme analisado nos itens 21 e 42 do Relatório); 

 b) aceitação de projeto revisado que trocou a ETA licitada de concreto com capacidade de 900 l/s por 

outra pré-fabricada em poliéster com capacidade de 400 l/s, sem justificativa técnica (conforme apurado no item 

21 do Relatório), ferindo o disposto no art. 70 da Constituição Federal, c/c o art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei 

8.443/1992, e os arts. 3º, 43, inciso IV, 44, § 3º, 48, inciso II e 65, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/1993; 

c)  não ocorrência do motivo do ato acima, uma vez que alegou-se a urgência de prazo diante de um fato 

que não era imprevisto, sendo que o próprio prazo acabou por não ser cumprido (conforme apurado no item 

21.3 do Relatório); 

d)  licitação com planilha diferente daquela inserida no projeto executivo elaborado pela Tecnosolo, sem 

qualquer justificativa, e que veio a se provar irreal (conforme itens 36 e 42 do Relatório); 

e) aceitação de projeto revisado pela Gautama que veio a alterar, sem justificativa técnica, os 

quantitativos referentes à Adutora de Gravidade, os quais oneraram o contrato em favor da empreiteira 

(conforme demonstrado no item 42 do Relatório); e 

f) licitação de serviços de conformação da faixa de servidão baseado em projeto executivo elaborado 6 

anos antes, sem ao menos realizar inspeção no local para verificar as condições em que se encontrava a citada 

faixa (item 36 do Relatório). 

4. Por meio do Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, o Tribunal deliberou sobre a referida TCE. Reproduz-

se a seguir a referida decisão: 

9.1. considerar procedente a representação que deu origem a esta tomada de contas especial; 

9.2. acolher ou rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis ouvidos em citação nos 

autos conforme quadro a seguir: 
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Qu

esito de 

citação 

Texto da citação Responsável 

Acolhi

mento/rejeiç

ão das 

alegações de 

defesa 

1 

“por descumprir o art. 3º c/c o 

art. 48, inciso II da Lei 8.666/1993, 

aceitando proposta de preços da 

Construtora Gautama que continha 

preços inexequíveis e superfaturados, 

colocando em perigo abstrato o erário 

público [sic]” 

Arivaldo 

Ferreira de Andrade 

Filho (ex-presidente 

da Deso) 

Rejeita

r 

Marcelo Luiz 

Monteiro (então 

Diretor Técnico da 

Deso) 

Rejeita

r 

Renato Conde 

Garcia (fiscal da 

obra) 

Acolh

er 

2 

“aceitação de projeto revisado 

que trocou a ETA licitada de concreto 

com capacidade de 900 l/s por outra 

pré-fabricada em poliéster com 

capacidade de 400 l/s, sem justificativa 

técnica (conforme apurado no item 21 

do Relatório), ferindo o disposto no art. 

70 da Constituição Federal, c/c o art. 

16, inciso III, alínea "c", da Lei 

8.443/1992, e os arts. 3º, 43, inciso IV, 

44, §3º, 48, inciso II e 65, inciso I, 

alínea "a" da Lei 8.666/1993” 

Arivaldo 

Ferreira de Andrade 

Filho 

Rejeita

r 

Marcelo Luiz 

Monteiro 

Rejeita

r 

Renato Conde 

Garcia 

Acolh

er 

3 

“não ocorrência do motivo do ato 

acima [2º quesito de citação], uma vez 

que alegou-se a urgência de prazo 

diante de um fato que não era 

imprevisto, sendo que o próprio prazo 

acabou por não ser cumprido” 

Arivaldo 

Ferreira de Andrade 

Filho 

Rejeita

r 

Marcelo Luiz 

Monteiro 

Rejeita

r 

Renato Conde 

Garcia 

Acolh

er 

4 

“licitação com planilha diferente 

daquela inserida no projeto executivo 

elaborado pela Tecnosolo, sem qualquer 

justificativa, e que veio a se provar 

irreal” 

Arivaldo 

Ferreira de Andrade 

Filho 

Rejeita

r 

Marcelo Luiz 

Monteiro 

Rejeita

r 

Renato Conde 

Garcia 

Acolh

er 

5 

“aceitação de projeto revisado 

pela Gautama que veio a alterar, sem 

justificativa técnica, os quantitativos 

referentes à Adutora de Gravidade, os 

quais oneraram o contrato em favor da 

empreiteira” 

Arivaldo 

Ferreira de Andrade 

Filho 

Rejeita

r 

Marcelo Luiz 

Monteiro 

Rejeita

r 

Renato Conde 

Garcia 

Acolh

er 

6 

“licitação de serviços de 

conformação da faixa de servidão 

baseado em projeto executivo elaborado 

6 anos antes, sem ao menos realizar 

inspeção no local para verificar as 

Arivaldo 

Ferreira de Andrade 

Filho 

Rejeita

r 

Marcelo Luiz 

Monteiro 

Rejeita

r 
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Qu

esito de 

citação 

Texto da citação Responsável 

Acolhi

mento/rejeiç

ão das 

alegações de 

defesa 

condições em que se encontrava a 

citada faixa” 
Renato Conde 

Garcia 

Acolh

er 

7 

“por ter agido comissivamente no 

sentido de induzir a troca da ETA, sem 

justificativa técnica ou fática, a qual 

tinha preços inexequíveis (conforme 

apurado no item 21 do Relatório), vindo 

a se beneficiar economicamente, o que 

descumpriu o art. 70 da Constituição 

Federal, c/c o art. 16, inciso III, alínea 

"b" da Lei 8.443/1992” 

Construtora 

Gautama Ltda. 

Rejeita

r 

8 

“por ter agido comissivamente 

induzindo a Administração Pública a 

aceitar projeto revisado que veio a 

alterar, sem justificativa técnica, os 

quantitativos referentes à Adutora de 

Gravidade, os quais oneraram o 

contrato em favor da empreiteira” 

Construtora 

Gautama Ltda. 

Rejeita

r 

9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 

1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas do Sr. 

Renato Conde Garcia, dando-lhe quitação plena; 

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, 23, inciso III, 

e 24 da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4º, 210, caput, e 214, inciso III, do 

Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Construtora Gautama Ltda. e dos Srs. Arivaldo Ferreira 

de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e condená-los, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 

2.941.663,98 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, 

perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 

1º/2/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.5. aplicar, individualmente, à Construtora Gautama Ltda. e aos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho 

e Marcelo Luiz Monteiro a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento 

Interno/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das 

respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento 

Interno/TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do 

presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.6. autorizar, desde logo: 

9.6.1. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos 

itens 9.4 e 9.5 deste acórdão, caso não atendidas as respectivas notificações, na forma da legislação em vigor; 

9.6.2. o pagamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do 

art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c art. 217 do Regimento Interno/TCU, caso solicitado pelos responsáveis, 

fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, 

e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos legais devidos, na forma 

prevista na legislação em vigor; 

9.7. alertar os responsáveis, caso optem pelo pagamento das dívidas na forma do item 9.6.2 deste acórdão, 

de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo 

devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 

9.8. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 270 do Regimento Interno/TCU, 

inabilitar os Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro pelo prazo de 6 (seis) anos, a 

contar da publicação deste acórdão, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública Federal; 
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9.9. comunicar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca da sanção aplicada na forma do 

item precedente deste acórdão; 

9.10. alertar a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para que, ao empregar recursos federais em 

suas licitações e contratações: 

9.10.1. não utilize projeto básico e orçamento defasados ao lançar seus processos licitatórios, em respeito 

ao que dispõe o art. 6º, inciso XI, da Lei 8.666, de 1993; 

9.10.2. observe o caput do art. 41 da Lei 8.666, de 1993, no sentido de manter a estrita vinculação que 

deve haver entre o contrato e as normas e condições do edital da licitação que lhe deu origem; 

9.10.3. não proceda, sem justificativas técnicas e fora dos limites previstos no art. 65 da Lei 8.666, de 

1993, a alterações substanciais na planilha de quantidades e preços licitada, para que não se configure, na fase 

de execução contratual, o “jogo de planilhas”, com a exclusão ou diminuição expressiva de serviços e/ou itens 

que poderiam ser benéficos à Administração (cotados a preços de mercado) e/ou a inclusão ou aumento de 

serviços e/ou itens com sobrepreço, que podem beneficiar, de modo indevido, a contratada, em detrimento do 

erário; 

9.11. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), ao 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e ao Governo do Estado de Sergipe; 

9.12. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria 

da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443, de 1992, c/c o § 6º do art. 209 do 

Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis. 

5. Após a referida decisão, foi prolatado o Acórdão 3.054/2011-TCU-Plenário em sede de embargos de 

declaração, com o seguinte teor: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 

expostas pela Relatora, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por restarem preenchidos os requisitos de 

admissibilidade previstos no artigo 34 da Lei 8.443/92 e no artigo 287 do Regimento Interno, para, no mérito, 

rejeitá-los;  

9.2. com base no Enunciado da Súmula de Jurisprudência/TCU 145, ordenar a correção de erro material 

no subitem 9.4. do Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, por inexatidão do valor do débito imputado aos 

responsáveis, para que, onde se lê “condená-los, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 2.941.663,98 

(dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)”, 

leia-se “condená-los, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 2.941.663,68 (dois milhões, novecentos 

e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)”. 

9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Construtora Gautama Ltda. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

6. Reiteram-se os exames preliminares de admissibilidade (peças 161-163), ratificados à peça 166 pelo 

Exmo. Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, que concluiu pelo conhecimento dos recursos de 

reconsideração interpostos pelos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e pela 

Construtora Gautama Ltda. contra o Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, suspendendo o efeito dos itens 9.4, 9.5, 

9.6.1 e 9.8 do referido decisum.  

7. Passa-se ao exame técnico do recurso interposto. 

EXAME TÉCNICO 

8. Informe-se que os recorrentes Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro 

apresentaram peças recursais idênticas e a empresa Construtora Gautama Ltda. requereu sejam-lhe aproveitados 

os argumentos expostos pelos recorrentes também em seu favor e acrescentou algumas considerações. Por força 

do princípio da economia processual os argumentos em comum serão resumidos e analisados em conjunto.  

9. Inicialmente, os recorrentes apresentam o teor de suas condenações. Em seguida, explicam a 

organização da extensa peça recursal, afirmando que tratariam primeiramente acerca da adutora por gravidade 

trecho II (inclusive faixa de servidão) e em seguida da ETA João Ednaldo. 

10. Passe-se, assim, ao exame de mérito de acordo com o apresentado nas peças recursais. 

I) Adutora por gravidade trecho II (inclusive faixa de servidão) 

Argumentos 

11. De início, os recorrentes transcrevem excertos do voto condutor da decisão vergastada que trataram 

da adutora por gravidade trecho II (inclusive faixa de servidão).  

12. Em seguida, discorrem acerca das alterações das quantidades de serviços. 
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13. Citam diversos julgados desta Corte a fim de demonstrar que as obras da 2ª fase da 2ª etapa do 

Sistema São Francisco foram monitoradas pelo TCU. 

14. Os indigitados transcrevem trechos das alegações apresentadas em 25/9/2002 sobre as modificações 

no projeto básico elaborado pela Tecnosolo utilizado para a licitação das obras da 1ª fase da 2ª etapa. 

15. Reproduz-se abaixo trecho do relatório condutor do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário que resumiu 

tais argumentos trazidos novamente pelos indigitados: 

35 - Em alegações complementares (à peça 116, p. 43-50), o responsável Sr. Arivaldo Ferreira de 

Andrade Filho argumentou: 

35.1 - Alterações no Projeto Executivo da Tecnosolo: 

35.1.1 - Inicialmente, o responsável transcreve as alíneas “m” a “p” do item 1.5 das Razões de 

Justificativa da Deso, em resumo: 

35.1.1.1- A Deso teria promovido em 1995 estudos relativos ao Projeto Executivo elaborado pela 

Tecnosolo em 1991. 

35.1.1.2 - O objetivo destes estudos era a otimização do Plano de Obras que possibilitasse a vazão de 

5.000 m3/h, que era a capacidade nominal da 1ª Etapa da Adutora. Esta vazão seria impossível tanto pela 

capacidade insuficiente do tramo da adutora existente entre a Caixa de Quebra-Carga e a ETA João Ednaldo, 

quanto pelas restrições de capacidade operacional da estrutura de controle da ETA. 

35.1.1.3 - A Deso teria definido intervenções que pudessem atender aos objetivos, mas de forma que as 

unidades implantadas não limitassem uma futura expansão do sistema. 

35.1.1.4 - A Deso licitou a obra em 1997, tendo sido contratada a empresa Gautama. 

35.1.2 - A diretriz estabelecida pela Deso teria sido definir intervenções sem que as unidades implantadas 

pudessem limitar futuras expansões. Os estudos deveriam, assim, preservar o que teria sido estabelecido no 

projeto original da Tecnosolo. 

35.1.3 - As modificações ou complementações introduzidas no Projeto Executivo da Tecnosolo teriam se 

resumido a: 

35.1.3.1 - Na Estrutura de Controle e a Caixa de Quebra-Carga: complementação das informações 

contidas no Projeto Executivo. 

35.1.3.2 - Na Caixa de Passagem: ajuste no extravasor, em razão da implantação de apenas uma célula de 

15.000m3, e complementação das informações contidas no Projeto Executivo. 

35.1.3.3 - Na Adutora de Gravidade: 

a) Alteração do diâmetro de 1,10 m especificado pela Tecnosolo, uma vez que o mesmo não seria 

normalizado pela EB-7663 da ABNT e não fazia parte da linha de fabricação da Cia. Metalúrgica Barbará. A 

manutenção deste diâmetro exigiria a importação das tubulações. 

b) Alteração dos tramos em aço carbono (com exceção das travessias aéreas, subaquática e subterrâneas) 

por conexões e tubulações de ferro fundido com juntas travadas ou por tramos em curvas de deflexões parciais 

nas juntas elásticas, o que teria resultado nas seguintes modificações: 

c) de traçado, em curvas projetadas e localizadas em 22 das 720 estacas do trecho a ser implantado. 

c1) de perfil, em três pontos, das estacas 34+352,00 a 34+397,00, 36+709,79 a 36+823,00 e 39,459,00 a 

39+474,00, num total de 200m do trecho de 14.440m a ser implantado. 

c2) especificação de proteção da tubulação com manta de polietileno, de acordo com recomendações do 

fabricante. 

35.1.4 - Argumenta que a licitação das obras teria obedecido ao Projeto Executivo da Tecnosolo. 

35.1.5 - Ressalta que se refere ao projeto que serviu de base à licitação, e não ao que orientou a execução 

da obra. 

16. Informam que cumpriram as determinações desta Corte proferidas no âmbito da Decisão 1.270/2002-

TCU-Plenário para as obras da 2ª fase da 2ª etapa resultando em outras alterações no projeto da Tecnoslo. 

Colocam que fizeram as mesmas alterações no contrato com a Gautama para as obras da 1ª fase da 2ª etapa, 

contudo, por meio de aditivos, devido a mudanças de metodologia construtiva da obra. 

17. No que tange à alteração da largura da faixa de servidão de 10m para 20m sem nenhuma justificativa 

técnica, os recorrentes afirmam que os problemas que levaram à alteração foram apontados no “Relatório 

Técnico 1” de fevereiro/1998 preparado pela empresa Enpro.  

18. Consideram que esta Corte teria aprovado a alteração no projeto executivo nas obras da 2ª fase da 2ª 

etapa e que as condições que levaram à alteração da largura eram as mesmas. 

19. Quanto à profundidade de mais de 90% da tubulação que teria sido projetada e enterrada entre 2m e 

3m e o fato de a Deso e a Gautama terem afirmado que a profundidade média seria de 3,44m, reproduzem 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

novamente excerto das alegações complementares apresentadas em 25/9/2002 (excerto extraído do relatório 

condutor do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário): 

41.2 - Elaboração de novo projeto para reduzir a profundidade média de 3,44 m: 

41.2.1 - O responsável reconhece que teria havido um engano da Deso ao afirmar que o valor da 

profundidade média encontrado havia sido de 3,44 m, esse valor corresponderia à média das profundidades nos 

pontos de inflexão vertical da tubulação, de fácil localização nos desenhos do perfil da adutora. A profundidade 

média do trecho seria de 2,94 m sem contar o rebaixamento de 0,20 m, conforme constaria no relatório da 

Secob. A profundidade média do projeto revisado seria de 2,907 m, também sem o rebaixamento de 0,20m, 

como constante na planilha apresentada no Anexo 3D (peça 114, p. 50 e peça 115, p. 1-3). 

41.2.2 - Por outro lado, a afirmação da Tecnosolo de que mais de 90 % da tubulação teria sido projetada 

enterrada entre 2 e 3 m, que somente em alguns poucos trechos a profundidade teria ultrapassado os 3 m e em 

raros e diminutos trechos teria ultrapassado os 4m não seria verdadeira no trecho compreendido entre a 

Nitrofértil e a ETA. Conforme a planilha do Anexo 3E (peça 115, p. 4- 6) ter-se-ia um quadro de profundidade 

da seguinte forma: até 2,0 m 1,98%; de 2,00 a 3,00 m 61,68 %; de 3,00 a 4,00 m 32,98 %; e acima de 4,00 m 

3,36%. Assim, 36,34 % das tubulações teriam sido projetadas com profundidade média acima de 3,00 m, sem 

contar o rebaixamento de 0,20 m. 

41.2.3 - Uma das justificativas da Deso para a revisão do projeto teria sido a expressiva incidência de 

trechos profundos, que além de encarecerem a obra, dificultaria os serviços de manutenção. O projeto revisado 

teria alterado o quadro de distribuição de profundidades, que passaria a ser de 1,82%, 68,44%, 27,92% e 1,82% 

respectivamente. Os trechos com profundidade média maior que 3 m passariam de 4.760 m para 3.840 m. Os 

com mais de 4m teriam sido reduzidos de 440 m para 160 m. 

20. Acrescentam que esse mesmo procedimento fora adotado quanto à 2ª fase da 2ª etapa, tendo a 

Decisão 1.270/2002-TCU-Plenário considerado expressiva a redução de custos. 

21. Em relação à alteração da metodologia construtiva das valas de escorada para taludada sem 

justificativa plausível, os indigitados afirmam terem justificado a alteração em suas alegações complementares 

em que se apresentou parecer técnico para corroborar suas alegações. Colocam terem comparado as duas 

técnicas e optado pela mais vantajosa e econômica, tendo sido esta também utilizada no âmbito das obras da 2ª 

fase da 2ª etapa, já que as valas tinham a mesma inclinação.  

22. Quanto à alteração da largura da base, novamente citam como parâmetro a Decisão 1.270/2002-TCU-

Plenário e afirmam que as justificativas para a largura da vala na 1ª fase da 2ª etapa encontram-se em suas 

alegações complementares de 25/9/2002. Colocam que, como foi alterada a largura na 2ª fase, também se 

justifica a mudança na 1ª fase da 2ª etapa. 

23. Os recorrentes registram que a alteração da travessia subaquática decorreu da substituição de duas 

travessias por aterros e as demais por travessias aéreas. 

24. No que tange à mudança na proporção dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias escavados, mais uma vez 

trazem como paradigma a Decisão 1.270/2002-TCU-Plenário a fim de justificar as alterações. Afirmam que o 

erro encontrava-se no projeto da Tecnoslo tanto na 1ª fase como na 2ª fase da 2ª etapa, pois as sondagens do 

projeto básico deixaram de prospectar o solo em trechos contínuos de até 6 km.  Explicam que foram realizadas 

sondagens adicionais tendo sido verificada a presença de material de 3ª categoria. Consideram, assim, 

justificada a alteração na classificação dos materiais (peça 158, p. 28-30). 

25. Quanto à inclusão de importação de material de jazida para reaterro das valas, reproduzem excerto do 

Acórdão 1.938/2004-TCU-Plenário, que analisou esse fato no âmbito da 2ª fase da 2ª etapa das obras. 

26. Em seguida, fazem comparativo entre as obras da 1ª fase e aquelas da 2ª fase, ambas da 2ª etapa, 

naquilo que esta Corte considerou não justificado no âmbito deste processo abordando o que fora acima 

resumido (peça 158, p. 33-35). 

27. Explicam, ainda, que a alteração no diâmetro da tubulação decorreu do fato de que os tubos de ferro 

fundido especificados pela Tecnosolo demandariam importação. Essa substituição também ocorreu no âmbito 

das obras da 2ª fase da 2ª etapa devido aos estudos requeridos por esta Corte. 

28. Os recorrentes discorrem acerca da licitação com o projeto básico revisado.  Explicam que a 

elaboração de novo projeto executivo decorreu da perda dos marcos topográficos por vandalismo e desgaste 

natural. Diante da necessidade de novo projeto executivo, incluiu-se também a faixa de servidão. 

29. Ponderam que, mesmo se tivessem adotado o projeto executivo original, serviços adicionais deveriam 

ser realizados para a conformação da faixa de servidão ante os anos passados desde a elaboração do projeto pela 

Tecnosolo. 
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30. Acrescentam que a elevação do custo foi de cerca de 2% se comparado com o valor total da obra da 

adutora por gravidade, o que explicaria a autorização do certame com base no projeto da Tecnosolo. 

31. Afirmam que a elevação do custo deve ser atribuída às falhas da Tecnosolo, nos estudos geotécnicos 

e nos detalhamentos dos trechos especiais, como no caso da travessia subaquática do rio Continguiba. 

32. Colocam que as observações feitas por esta Corte no âmbito da 2ª fase da 2ª etapa é que levaram às 

alterações já na fase de execução do contrato com a Gautama e não o fato de a Deso não ter se certificado antes 

do certame licitatório se o trecho onde passaria a adutora estava adequado ao projeto da Tecnosolo. 

33. Consideram que as obras da 1ª e 2ª fases da segunda etapa são complementares e semelhantes. 

34. Ademais, afirmam inexistirem motivos à época para revogação do certame ou rescisão contratual. 

Ressaltam a urgência do projeto e acreditam que os ajustes não descaracterizaram o objeto licitado. 

35. Novamente ressalvam que esta Corte teria sugerido e autorizado os ajustes na 2ª fase, o que 

justificaria, a seu ver, os ajustes no contrato com a Gautama para a 1ª fase da 2ª etapa. 

36. Quanto ao aumento do preço final da adutora por gravidade reforçam argumentos já apresentados 

para concluir pela necessidade dos ajustes, afastando a tese de que as soluções técnicas seriam antieconômicas 

em face da desatualização do projeto no qual se baseou a licitação. 

37. Os recorrentes apontam como exemplo o volume total de escavação que aumentou cerca de 130%, o 

que reflete nos serviços de reaterro das valas, demonstrando, a seu ver, a desatualização das especificações da 

Tecnosolo. Colocam também o erro na classificação dos materiais pela Tecnosolo que potencializou os 

incrementos dos custos de execução. 

38. Consideram justificado o acréscimo nos custos do contrato sob análise, tendo em vista os novos 

procedimentos necessários para implantação da obra bem como dos demais itens em face da revisão do projeto 

da Tecnosolo em 1995. 

Análise 

39. Informe-se, desde já, não assistir razão aos recorrentes. Explica-se. 

40. Inicialmente, importante esclarecer que o presente processo pode ser subdividido em dois grandes 

blocos: irregularidades, cuja responsabilização gerou penalidades, e sobrepreço, passível de glosa ante a 

caracterização do débito.  

41. Cumpre reproduzir trecho do voto condutor da decisão vergastada que esclarece o ato que deflagrou 

as irregularidades verificadas no presente caso em concreto:  

26. Utilizou-se um projeto (ora designado como “básico” nos autos, ora como “executivo”) na fase de 

licitação, realizada em agosto de 1997, que havia sido preparado em 1991 pela empresa Tecnosolo. Nesse 

projeto foram promovidas alterações pela Deso (especialmente em 1995, por parte da empresa projetista Enpro 

– Engenharia de Projetos e Obras Ltda., contratada pela companhia de saneamento), antes de fazê-lo constar no 

edital do certame, com mudanças em especificações e quantitativos. O projeto licitado foi, posteriormente, na 

forma de projeto executivo revisado, substancialmente alterado em 1998 pela empresa Gautama, com a 

concordância da Deso, quando do efetivo início dos serviços relativos à 1ª fase da 2ª etapa da Adutora do 

São Francisco.  

(...) 

29. Não tenho dúvidas de que os gestores da Deso agiram de forma bastante descuidada ao terem 

deflagrado certame com projeto básico e orçamento tão defasados como aqueles que integraram a concorrência 

sob exame, em absoluto desrespeito aos princípios que estão dispostos na Constituição Federal (a exemplo 

do princípio da isonomia, cf. art. 37, inciso XXI) e na Lei 8.666, de 1993, especialmente aqueles relativos à 

vinculação que deve haver entre o edital da licitação e o contrato dela decorrente (cf. caput do art. 41 da Lei de 

Licitações). A falta de zelo desses gestores permitiu que o Contrato 700.139 apresentasse grande desconexão 

entre os termos desse ajuste e aqueles constantes do edital da licitação. (grifos acrescidos) 

42. Nessa linha, a utilização de projeto executivo desatualizado desencadeou mudanças na contratação da 

empresa Gautama para as obras da 1ª fase da 2ª etapa da Adutora do São Francisco a revelia de diversos 

princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública. 

43. Quanto às irregularidades, os indigitados, repetidamente ao longo de suas peças recursais, fazem 

comparação entre as obras da 1ª fase com aquelas da 2ª fase ambas da 2ª etapa da Adutora do São Francisco. 

44. Contudo, cumpre afastar de pronto tal argumento ante o fato, destacado pela decisão vergastada em 

diversos momentos, de os responsáveis não terem atuado com a diligência esperada do gestor médio.  

45. Importante reproduzir excertos do voto condutor que abordam, em suma, a questão e com cujas 

análises se anui plenamente: 
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68. Caracterizada a ocorrência da irregularidade, cabe verificar a responsabilidade de cada um dos três 

gestores da Deso ouvidos em citação. 

69. Como a indevida revisão do projeto básico da licitação para o novo projeto executivo preparado pela 

Gautama somente ocorreu em razão da licitação de projeto deficiente e defasado por parte da Deso, fica 

evidente que tanto o ex-presidente da companhia de saneamento, como seu ex-diretor técnico contribuíram para 

a ocorrência da ilegalidade. 

70. Poderiam esses dois gestores, por hipótese, quando verificadas a total inadequação e desatualização 

do projeto básico que seria licitado, num primeiro momento, ter impedido a deflagração do certame; num 

segundo momento, após o lançamento da Concorrência Pública 001/1997, ter revogado o certame (nos termos 

do art. 49, caput, da Lei de Licitações e conforme previa a Cláusula 12.6 do edital do certame – peça 34, p. 31); 

ou, ainda, mesmo após a contratação da Gautama, quando verificadas as referidas inadequação e desatualização 

que mencionei, ter rescindido o Contrato 700.139, com base nos arts. 78, inciso XII, e 79, inciso I, da Lei 8.666, 

de 1993. 

71. Preferiram o ex-presidente da Deso e seu diretor técnico à época deflagrar o certame com projeto 

básico que, posteriormente, foi revisado de modo substancial na fase executiva, o que incluiu, em especial, a 

adutora por gravidade, o principal item da obra (objeto do quesito de citação sob exame). Suas alegações de 

defesa devem ser, portanto, rejeitadas, pela conduta absolutamente temerária desses dois gestores.  

(...) 

88. A troca da ETA (em concreto, no projeto básico da licitação) quebrou a isonomia que deveria ter sido 

mantida entre a Gautama e as demais licitantes, considerando que a ETA pré-fabricada em resina de poliéster, 

executada, não foi licitada. Houve, assim, inobservância do caput do art. 41 da Lei 8.666, de 1993, pois a ETA 

licitada não foi aquela instalada pela Gautama. Mesmo não sendo esse dispositivo legal dirigido ao 

licitante/contratado, não tenho dúvida de que a Gautama propôs solução técnica de execução da ETA que não se 

conformou às condições do edital da licitação ao qual estava vinculada, nos termos do art. 55, inciso XI, da Lei 

de Licitações. 

46. Verifica-se do trecho acima que os recorrentes violaram princípios constitucionais da Administração 

Pública como a isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, transparência, moralidade, entre outros. 

47. Veja-se que os responsáveis deflagraram licitação com base em projeto executivo defasado, ante o 

longo tempo decorrido, sem terem a cautela de rever as disposições do relatório elaborado pela Tecnosolo em 

1991 garantindo sua exatidão. 

48. Os recorrentes adotam postura de que estariam preocupados com a alegada urgência da escassez de 

chuvas. Contudo, se de fato estivessem preocupados, teriam atuado de forma a garantir a melhor solução 

tecnológica antes da licitação e não após. 

49. O fato de esta Corte ter atuado durante a segunda fase da segunda etapa não autorizou 

presumidamente que alterações fossem feitas nas obras da primeira fase à revelia do instrumento convocatório e 

contratual. Veja-se que a atuação desta Corte é incidental, ou seja, atrela-se ao caso em concreto analisado. As 

modificações realizadas pelos responsáveis no contrato com a Gautama que ora assumem como de fato 

ocorridas é de responsabilidade deles.  

50. Caso, justificadamente, os responsáveis vislumbrassem necessidade de alterações, como alegam ter 

ocorrido, deveriam ter agido de acordo com os ditames legais, como bem exposto pelo voto condutor da decisão 

vergastada.  

51. Nessa linha, o que se condenou no presente processo fora justamente ação intempestiva e irregular 

dos indigitados, que deveriam ter atuado previamente à licitação frente a um projeto desatualizado e de grande 

porte. Os argumentos que ora apresentam novamente e exaustivamente rebatidos seja pelo Acórdão 519/2006-

TCU-Plenário seja pela decisão ora atacada, são insuficientes para afastar a gravidade da conduta irregular 

verificada, o que impõe a manutenção das penalidades de multa e inabilitação. 

52. Veja-se não assistir razão aos recorrentes quando afirmam que não havia motivos para rescisão 

contratual. Sobre este aspecto, importante reproduzir o seguinte excerto do voto condutor: 

52. A Tecnosolo elaborou um projeto “executivo” em 1991 que foi alterado pela Deso em 1995 (realizado 

a pedido da companhia de saneamento pela empresa Enpro – Engenharia de Projetos e Obras Ltda.). Esse 

projeto “alterado” foi o que constou do edital da Concorrência Pública 001/1997 e, mesmo com as mudanças 

promovidas em relação ao documento original da Tecnosolo, não se mostrou suficiente para atender ao que 

dispõe o art. 6º, inciso IX, da Lei de Licitações, no qual o legislador definiu o conceito de projeto básico: 

“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação (...)”. 
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53. Para não repetir argumentos anteriormente apresentados, lembro, conforme já expus em itens 

precedentes deste voto, que foi a revisão insuficiente do projeto básico elaborado pela Tecnosolo em 1991 a 

principal causadora da maior parte das irregularidades que foram objeto de citação nesta TCE (bem como no TC 

017.271/2010-0). 

54. As alterações promovidas no referido projeto da Tecnosolo por parte da Deso, que não se certificou, 

em momento próximo à deflagração do certame, no ano de 1997, se o trecho por onde passaria a adutora estava 

adequado ao que previa o referido projeto, forçou os gestores e a Gautama a procurarem alternativas, na fase de 

execução, para superar problemas – via mudanças no caminhamento e perfil da adutora, alterações de 

quantidades e especificações técnicas etc – que somente foram descobertos após a conclusão da concorrência e a 

assinatura do Contrato 700.139. 

55. A irregularidade objeto do quarto item de citação demonstrou que os gestores da Deso não se viram, 

em determinado momento, obrigados a manter a estrita vinculação do contrato às normas e condições previstas 

no edital da Concorrência Pública 001/1997, o que caracterizou desrespeito ao art. 41, caput, da Lei de 

Licitações. Passaram contratante e contratada a agir com extrema flexibilidade na execução contratual, pois as 

especificações constantes do edital da licitação representaram, na prática, mais um entrave do que um guia para 

a consecução do objeto avençado. 

(...) 

57. De forma veemente, deve ser reprovada pelo TCU a conduta dos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade 

Filho (ex-presidente da Deso) e Marcelo Luiz Monteiro (então diretor técnico da Deso), por terem permitido que 

a Concorrência Pública 001/1997 fosse lançada com projeto básico que não atendia aos termos constantes do 

art. 6º, inciso IX, da Lei de Licitações e que, nos termos do texto da citação, “veio a se provar irreal”. 

(...) 

65. Fiz os registros de alguns fatos que marcaram a conturbada execução do Contrato 700.139 para 

ressaltar que, mais uma vez, a desatualização do projeto básico - objeto específico do quarto item de citação, 

anteriormente analisado - demandou alteração significativa de quantitativos e especificações de diversos itens 

contratuais na fase de execução, entre eles a necessidade de revisão, em março de 1998 (seis meses após a 

assinatura do contrato entre a Deso e a Gautama, portanto), dos quantitativos atinentes à adutora de gravidade. 

66. Tal revisão, que poderia não ter sido necessária caso o projeto básico licitado estivesse totalmente 

atualizado em relação às expectativas da Administração e à realidade do local por onde passaria a adutora (que, 

por conta de inúmeros problemas, como a invasão de faixas de servidão, não poderia comportar a passagem de 

uma adutora, conforme originalmente previsto), gerou custos adicionais à Deso - a exemplo do pagamento de 

um projeto executivo revisado à Gautama - e caracterizou a execução de um objeto significativamente 

distinto daquele que foi submetido à licitação. (grifos acrescidos) 

53. Assim, é possível perceber que as mudanças empreendidas foram significativas ao ponto de se 

contratar novo projeto executivo elaborado pela própria Gautama, durante a execução do contrato firmado sob a 

égide de outro projeto executivo. 

54. Ademais, a urgência de um projeto não serve de fundamento para realizar um processo licitatório com 

base em um projeto desatualizado. Ao contrário, a urgência demanda ainda mais cautela dos gestores públicos, o 

que não se observou no presente processo, implicando em responsabilização dos envolvidos mediante 

penalidade de multa e inabilitação por gestão temerária. 

55. Note-se que a desatualização do projeto elaborado seis anos antes da contratação sob análise era de 

fácil presunção por um gestor médio e diligente. Contudo, optaram por realizar a licitação com base em projeto 

destoante da realidade, implicando em diversos ajustes posteriores à contratação de forma irregular. Atente-se 

que não se consideram justificados acréscimos de preço decorrentes da falta de diligência dos responsáveis. 

56. Reforçam-se todos os encaminhamentos anteriormente dados tanto pelo Acórdão 519/2006-TCU-

Plenário, que enfrentou as alegações complementares, como pela decisão vergastada, que julgou a presente 

tomada de contas especial. 

57. Dessa forma, não há como afastar a violação pelos recorrentes dos princípios e regras que regem a 

Administração Pública. Os argumentos ora enfrentados apenas confirmam que todas as alterações ocorreram à 

revelia da Constituição Federal e da Lei de Licitações.  

58. Contudo, há que se analisar se resta de fato caracterizado o débito, ou seja, se esses atos irregulares 

causaram prejuízo financeiro ao erário. Nessa linha, cumpre, nesse momento, analisar os argumentos dos 

indigitados a esse respeito, verificando a exatidão do cálculo do débito. 

Argumento 
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59. Os recorrentes, em seguida, discorrem acerca do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e 

consideram inaplicável a média dos preços das três concorrentes como preço de referência.  

60. Consideram que havia alto grau de dispersão entre alguns preços de itens cotados, o que impediria, a 

seu ver, considerá-los como preço de mercado. Destacam os seguintes itens contratados “rebaixamento c/ 

ponteira”, “desmatamento e limpeza mecânica” e “lona plástica impermeável” para afirmar que em Nov/2006 

seus valores na tabela ORSE eram inferiores à média das outras três licitantes que teriam ofertado, a seu ver, tais 

itens com sobrepreço.  

61. Nessa linha, concluem que a média dos preços entre as licitantes não reflete o preço de mercado da 

época, tendo sido atribuído sobrepreço de R$ 444.225,81 incorretamente. 

62. Concluem que o débito acentuou-se, pois fora mantida a metodologia para todos os itens 

considerados com sobrepreço. Ponderam que a metodologia aplicada não reflete o preço de mercado. 

63. Citam o Acórdão 2.152/2006-TCU-Plenário, no qual se teria afirmado que, na ausência de parâmetro 

confiável de preços, não seria possível manter o débito. 

Análise 

64. Não assiste razão aos recorrentes, pois caso tivessem sido verificados erros nas planilhas de preço das 

demais licitantes estas deveriam ter sido desclassificadas, mas não o foram.  

65. A utilização de preços de referência é estimulada quando os itens encontram-se ali previstos. No caso 

dos autos, foi adotada como referência de preço de mercado a média dos preços cotados pelas outras três 

licitantes “devido ao fato de as composições da Deso no Sinapi não contemplarem a maioria dos itens aditivados 

nesta obra” (peça 97, p. 33). 

66. Veja-se que a metodologia adotada pela Secob beneficiou os indigitados, conforme demonstrou o 

seguinte excerto extraído do relatório condutor da decisão ora recorrida: 

3.6.2.1.4. Dessa forma, conclui-se não poder prosperar a alegação de que o alto grau de dispersão dos 

preços dos concorrentes maculem a metodologia adotada pela Secob para apuração do débito. Primeiro, porque 

essa metodologia é menos prejudicial aos responsáveis do que a anterior (que utilizava como paradigma os 

preços de apenas um dos concorrentes). Em segundo lugar, os itens apresentados pelo responsável não têm 

representatividade em relação à totalidade dos itens utilizados pela Secob para apuração do débito. Por fim, a 

dispersão relativa dos preços ofertados pelos concorrentes não tem o condão de descaracterizar o 

superfaturamento apurado nos presentes autos. 

3.6.2.1.5. Permanece, pois, válida e pertinente a metodologia adotada pela Secob para a apuração do 

débito. (grifos acrescidos) 

67. Quanto aos três itens citados pelos indigitados a decisão ora recorrida assim se manifestou em seu 

relatório condutor: 

3.6.1.2. Apresenta no quadro à peça 104, p. 8 três dos serviços considerados com sobrepreço pelo TCU 

(rebaixamento com ponteira, desmatamento e limpeza mecânica, e lona plástica impermeável), argumentando 

que, sendo a sua data-base ago./97, não poderiam ter seus preços superiores aos dos mesmos serviços, data-base 

de nov./2006, constantes do Sistema Informatizado de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE (item 2.6 à peça 

104, p. 8), conforme mostra o quadro à peça 104, p. 9. 

(...) 

3.6.2.1.5. Permanece, pois, válida e pertinente a metodologia adotada pela Secob para a apuração do 

débito. 

3.6.2.2.  Com referência à incoerência dos preços ofertados pelos concorrentes em três itens de serviço, 

visto estarem mais caros do que os preços de referência em nov./06, algumas ponderações devem ser realizadas. 

Além da baixa representatividade desses itens no quantitativo total dos itens utilizados pela Secob, não se pode 

olvidar que se torna difícil comparar a composição de custos desses itens e os dos constantes do Sistema 

ORSE, visto que não constava do edital da concorrência em 1997 a exigência de que os licitantes 

apresentassem as composições de custos por item de serviço. Assim, por maior razão, no caso concreto, 

devem ser utilizados os preços ofertados pelos concorrentes por refletirem com maior exatidão a 

realidade da obra. 

3.6.2.2.1. A título exemplificativo, verificou-se que, para o item ‘Lona plástica impermeável’, calculada 

pelo responsável, o custo em agosto/97, R$ 0,43 (peça 140, p. 44) está superior ao do Sistema ORSE em 

out./2006, R$ 0,40 (peça 140, p. 45). Ademais, enquanto a especificação desse serviço para a obra em comento 

faz especificações de trespasses mínimos (vide item 2.6.4 à peça 37, p. 13 e 14), as especificações do Sistema 

ORSE nada comentam sobre isso (peça 104, p. 44-45), o que dificulta a comparação de preços desses itens. 
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3.6.2.2.2. Outro exemplo é o caso do item ‘Desmatamento e limpeza mecânica’, enquanto as 

especificações do Sistema ORSE preveem que a carga e o transporte de material proveniente do desmatamento, 

destocamento e limpeza, até uma distância média de 50m não serão considerados para fins de medição (verso da 

peça 104, p. 42), a especificação para esse item na obra em tela (item 2 à peça 37, p. 45-46) deixa implícito que 

esse custo está embutido no preço do item, ao comentar que ‘A EMPREITEIRA deverá executar os serviços de 

bota-fora do material resultante do desmatamento, bem como o serviços de espalhamento deste material em área 

apropriada’, além de explicitar no item 2.1.2 à peça 36, p. 46 que estão inclusos nesse item  

‘os serviços de desmatamento, raspagem do terreno, retirada e remoção de terra vegetal, detritos e 

entulhos, mobilização e desmobilização de equipamentos necessários à execução dos serviços; mão de obra e 

todo aparato a ela inerente; de acordo com as Especificações Técnicas’. (destaque ausente no original) 

3.6.2.2.3. Além disso, mesmo que os três itens apresentados estivessem conflitantes com os preços 

constantes do Sistema ORSE, verifica-se que não representam uma amostra significativa, em um universo de 81 

itens questionados pela Secob. (grifos acrescidos) 

68. Nessa linha, anui-se com a decisão ora recorrida de que não há óbice para a metodologia utilizada 

pela Secob que adotou como preço de mercado, para cálculo do débito, a média dos preços ofertados pelas 

outras três empresas que participaram do mesmo certame licitatório que a empresa contratada pela Deso. Ao 

contrário, essa metodologia é a adequada ao presente caso concreto, ante a não exigência no instrumento 

convocatório de que os licitantes apresentassem as composições de custos por item de serviço, o que torna 

difícil comparar a composição de custos desses itens e os dos constantes do Sistema ORSE. 

Argumento 

69. Reproduzem a análise contida no relatório condutor da decisão vergastada que desqualificou a 

metodologia trazida pelos recorrentes para o cálculo do débito. Em seguida, rebatem a análise da unidade 

técnica, cujos argumentos estão resumidos abaixo. 

70. Os indigitados afirmam que o relatório Sinapi de Salvador (março/1998) e de Aracaju (março/1998) 

possuem custos idênticos, o que, a seu ver, afastaria a afirmação de que a metodologia dos recorrentes estaria 

prejudicada. Anexam cópia do relatório em sua peça recursal. 

71. Informam terem ajustado em sua planilha de cálculo do débito os valores dos itens que constam do 

Relatório Sinapi – Aracaju (agosto/1997). 

72. Quanto ao índice de reajustamento adotado para deflacionar os preços de Março/1998 para 

Agosto/1997, consideram que houve variação negativa insignificante do índice IPA OF – ferro, aço e derivados 

de acordo com a Revista Conjuntura Econômica da FGV. Nessa linha, concluem serem os mesmos valores. 

Análise 

73. Não assiste razão aos recorrentes. Verificar-se-á da análise abaixo que os recorrentes não obtiveram 

êxito em afastar o cálculo da Secob nem em comprovar que a metodologia por eles adotada não possui qualquer 

falha. 

74. Importante reproduzir excerto contido no relatório condutor que demonstra que os recorrentes 

deveriam ter utilizado o Sinapi/Aracaju de ago/97, mas não o fizeram, senão veja-se: 

Quanto à metodologia adotada pelo responsável para apuração do débito 

3.6.2.3. O responsável busca apresentar outra metodologia para levantar os preços da época, concluindo 

que os preços ofertados pela contratada ficaram apenas R$ 23.296,14 acima do preço global dos aditivos (vide 

método de cálculo e respectivos cálculos das peças 146, p. 29 à peça 152, p. 25). 

3.6.2.4. Convém, entretanto, tecer as seguintes críticas à metodologia proposta. Com relação aos custos de 

insumos referentes ao Relatório Sinapi – Salvador (mar./98), da peça 143, p. 40 à peça 145, p. 39, de uma 

análise da relação geral de insumos (peça 143, p. 38-39), dos 67 itens elencados, só foi possível encontrar 9 

itens  no relatório gerado pelo sistema Sinapi para o referido mês e localidade, não sendo possível encontrar os 

demais (vide exemplos de itens não encontrados à peça 104, p. 44-47). Com isso, a análise feita pelo 

responsável levando em consideração os preços relativos a esses insumos fica prejudicada. 

3.6.2.5. Ainda em referência ao item anterior, dos nove itens encontrados no Relatório Sinapi – Salvador 

(mar./98), foram encontrados oito deles no Relatório Sinapi – Aracaju (ago./97). A tabela a seguir 

compara os custos apresentados nesses relatórios, demonstrando que, para esses oito itens, deveriam ter 

sido utilizados os custos referentes a Aracaju, base ago./97. Com isso, os valores constantes dos Quadros 1 e 

2 (peça 138, p. 49 e 51, respectivamente) ficam prejudicados.  
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C

ódigo 

Descrição do Insumo Custo ref. 

Salvador 03/98 (em 

R$) 

Custo ref. 

Aracaju 08/97 (em 

R$)1 

0

4912 

Cantoneira de ferro 2 ½” x 2 ½” x 

3/16” 

6,86 1,16 

1

0997 

Eletrodo 7018 – 4mm 3,70 3,65 

0

2721 

Escavadeira hidráulica sobre 

esteira, 140 HP 

66,67 55,56 

0

4093 

Motorista de caminhão 3,86 2,59 

0

4230 

Operador de máquinas e equip. 3,86 2,75 

0

4277 
Parafusos - PPF 16 x 80mm 1,61 2,06 

0

4279 
Parafusos - PPF 20 x 90mm 3,05 n/d 

0

7253 

Terra vegetal 20,57 25,20 

0

4237 

Tratorista 3,14 2,86 

3.6.2.6. No que concerne aos insumos ligados ao fornecimento de tubos, conexões, válvulas e acessórios, 

o Quadro 1 à peça 138, p. 49 apresenta algumas impropriedades. Além dos problemas apresentados nos itens 

anteriores, observa-se que, para os insumos referenciados a março/98 não houve deflação alguma, embora 

conste no rodapé do quadro que os valores foram deflacionados para ago./97 pela variação dos índices da coluna 

32 da FGV. Em segundo lugar, o índice mais adequado de deflação seria a coluna 35 da FGV que, além de ser a 

utilizada no contrato para reajuste de preços, reflete melhor o reajuste de preços que a coluna 32, a qual é 

relativa a concreto armado. (grifos acrescidos) 

75. Anui-se plenamente ao disposto acima e consideram-se prejudicados os cálculos realizados pelos 

indigitados, como se observará das análises seguintes desta instrução. 

Argumento 

76. No que tange aos preços dos tubos de ferro fundido flangeados DN 150mm, os recorrentes afirmam 

que a listagem fornecida pela antiga Barbará seria legítima e servia como referência de preço.  

77. Contestam a metodologia da Secob, pois teria resultado em valor abaixo da tabela Sinapi e da 

listagem Barbará. Isto porque os recorrentes consideraram o preço de dois flanges R$ 138,80 e do tubo 

cilíndrico R$ 77,90/m (peça 158, p. 55). Assim, já incluído o BDI de 35%, os recorrentes chegaram ao custo do 

tubo DN 150 com L= 2,57, R$ 409,07 e do tubo DN 150 L=0,68, R$ 210,31. 

78. Além disso, informam terem corrigido o preço dos tubos com largura 0,20m e 0,17m para, 

respectivamente, R$ 159,83 e R$ 156,68 e afirmam terem ajustado a tabela que ora anexam aos autos com os 

novos valores. 

Análise 

79. Não assiste razão aos recorrentes. Isto porque não apresentam nenhum documento comprobatório da 

legitimidade da listagem Barbará. Veja-se o que dispõe a respeito a decisão ora recorrida: 

3.6.2.7. Quanto aos quatro itens de insumos, referentes a fornecimento de tubos, cujos preços foram 

retirados da alegada ‘listagem de preços de referência da Deso (outubro/97), fornecida pela antiga Barbará’ 

(peça 141, p. 35), há que se fazer duas ressalvas. Em primeiro lugar, não há nos autos nenhuma comprovação de 

que a listagem apresentada à peça 141, p. 35 seja verídica. 

80. No que tange aos tubos de ferro dúctil flangeados L=2,57m e L=0,689, verifica-se da tabela da Secob 

que os valores médios das concorrentes é de, respectivamente, R$ 628,30 e R$ 481,88, superiores ao por eles 

calculados, devendo ser mantidos esses valores para o cálculo do débito por beneficiar os recorrentes e para 

manter uniforme a metodologia de cálculo do dano ao erário adotada pela Secob (peça 95, p. 11). Veja-se que os 

recorrentes cotaram os seguintes preços R$ 633,13 e R$ 465,41 (peça 159, p. 158), respectivamente, ou seja, 

valores bem próximos aos calculados pela Secob. 
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81. O item que se destaca na planilha dos recorrentes é o tubo de ferro dúctil com junta elástica DN 

1200mm. Isto porque no cálculo dos recorrentes este item reduziu o débito em R$ 189.281,40 e no cálculo da 

Secob este item incrementa o débito em R$ 26.840,96. Contudo, os recorrentes nada discorrem a respeito, 

devendo ser mantido o cálculo da Secob, senão veja-se a seguinte tabela constante do relatório condutor: 

3.6.2.1.1. Ademais, a tabela a seguir mostra exemplo de itens significativos no montante do débito 

apurado que tiveram baixa dispersão relativa: 

Discriminação Preços Unitários Constantes da Concorrência (em 

R$) 

Qu

eiroz 

Galvão 

O

AS 

CE

LI 

M

édia 

Valo

r do débito 

RFS - Calha concreto 

simples revestida 

17,

69 

16,

63 

19,1

8 

17,

83 

54.46

8,33 

Tubo de ferro dúctil, com 

junta elástica DN 1200 mm 

1.1

47,83 

1.2

29,02 

1.19

8,21 

1.1

91,69 

26.84

0,96 

Luvas LJM 1200 mm 8.4

20,81 

9.2

10,76 

10.3

89,26 

9.3

40,28 

21.32

1,20 

Transporte material 

escavado excedente a 1 Km (bota-

fora) 

0,3

8 

0,5

0 

0,39 0,4

2 

69.51

7,30 

Transporte de material de 

jazida excedente a 1 km 

0,3

8 

0,5

0 

0,39 0,4

2 

124.8

71,33 

Escavação terreno 3ª 

categoria 

43,

79 

33,

27 

32,5

2 

36,

53 

792.1

81,27 

82. Quanto ao referido ajuste nos preços dos tubos flangeados, tal não se observa da planilha elaborada 

pelos indigitados. 

83. Informe-se anuir-se plenamente ao disposto na decisão vergastada, não sendo identificado qualquer 

erro nos cálculos da Secob. 

Argumento 

84. Em relação aos custos horários da mão de obra, asseveram que ajustaram a sua planilha de cálculo do 

débito para as observações feitas pela Secex/SE no relatório da decisão ora recorrida, ou seja, adaptaram os 

valores de acordo com o Relatório SINAPI – Aracaju de agosto/1997 para 16 das 19 categorias profissionais. 

Explicam que, no caso do “encarregado de turma”, mantiveram o valor do Sicro de agosto/1997, pois não havia 

a referência no relatório Sinapi; e nos casos do “encarregado de pavimentação” e do “jardineiro” deflacionaram 

o valor encontrado no Sinapi – Aracaju de março/1998 para agosto/1997. Como fizeram essa adaptação, 

consideram que questionar essa metodologia de cálculo seria invalidar os relatórios Sinapi – Aracaju de 

agosto/1997 e março/1998 e considerar que os preço ali especificados não refletem os preços de mercado. 

85. Quanto ao percentual de encargos sociais adotado na composição de preços colocam que aquele 

utilizado pelos recorrentes no cálculo apresentado em suas alegações de defesa é o que consta do Relatório 

Sinapi – Aracaju de agosto/1997, ou seja, 140,14%. Nessa linha, não haveria incongruência na metodologia 

adotada pelos indigitados, já que utilizaram como referência o Sinapi. Observam que o percentual de encargos 

sociais do sistema CEHOP era de 120,94% em agosto/1999 e em janeiro/2003 era de 156,6881%. 

86. Explicam que, inicialmente, estava prevista a escavação de materiais de 3ª categoria, em campo 

aberto, com explosivos. Contudo, tal ocorreu somente no início das obras da 1ª fase da 2ª etapa, já que a 

Tecnosolo teria subestimado a quantidade de serviço de escavação desse tipo de material. Nessa linha, optou-se, 

diante do risco de dano à adutora com as explosões, por executar as escavações a frio, como no caso das obras 

da 2ª fase. A seu ver, estaria justificada a utilização do sistema ORSE com insumos Sinapi. Concordam com a 

observação contida no relatório condutor de que a escavação a frio é a composição mais onerosa. 

Análise 

87. Não assiste razão aos recorrentes. 

88. A planilha de composição de custos elaborada pelos recorrentes encontra-se à peça 159, p. 158-160, e 

se baseia nas composições ORSE com custos do Sinapi. Leitura atenta das referidas tabelas permite perceber 

itens cujos valores são significativos para o cálculo do débito, como a escavação de material de 3ª ordem. Isto 

porque na tabela dos recorrentes esse item é utilizado para abater R$ 850.338,65 do débito e na planilha 

elaborada pela Secob incrementa-se o débito em R$ 792.181,27 (peça 95, p. 17). 
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89. Cumpre notar que, ao se compararem as planilhas de formação de preço, o que interfere no custo final 

da escavação em terreno de 3ª categoria não só é a metodologia empregada para execução do serviço, mas 

também o custo da mão de obra.  

90. Quanto à mão de obra, veja-se o seguinte trecho do relatório condutor: 

3.6.2.8. Em relação à mão de obra, o responsável apresenta metodologia adotada à peça 138, p. 50. Ora, 

questiona-se a metodologia utilizada haja vista que as composições de custos do Sistema ORSE, usada pelo 

responsável para fazer os cálculos dos itens de serviços já apresentam o custo horário da mão de obra, bastando 

para calcular seus custos em agosto/97, comparar o custo horário com o salário mínimo vigente à época das 

composições de custos adotadas (out./2006) e utilizar a mesma proporção para ago./97 em relação ao salário 

mínimo vigente àquele período.  

3.6.2.8.1. A título de exemplo, a composição de custos do item ‘Escavação em terreno de 3ª categoria’ 

constante do Sistema ORSE (peça 140, p. 6) apresenta o custo horário unitário do encarregado e do servente de 

R$ 3,12 e R$ 1,59, respectivamente, em outubro/2006. Considerando que o salário mínimo vigente em ago./97 

era de R$ 120,00 e em out./2006 era de R$ 350,00, obtém-se o custo horário unitário, referente a ago./97, para o 

encarregado e para o servente como sendo R$ 1,07 e R$ 0,54, respectivamente. Acrescendo-se os encargos 

sociais incidentes (120,94%), obtém-se custo unitário horário de R$ 2,36 e R$ 1,19, respectivamente, em 

agosto/97. Esses valores são muito mais compatíveis do que os calculados pelos responsáveis como sendo, 

respectivamente, R$ 4,17 e R$ 2,16. 

3.6.2.8.2. Outro ponto a ser questionado se refere justamente aos encargos sociais incidentes sobre a mão 

de obra. Os responsáveis utilizaram os encargos sociais de 140,14%, enquanto esses encargos no Sistema da 

CEHOP, para agosto/99, eram de 120,94%, conforme se verifica, por exemplo, na composição à peça 105, p. 

17. 

3.6.2.8.3. De se ressaltar que essas lógicas equivocadas foram utilizadas no cálculo de todas as 

composições de custos que continham o insumo ‘mão de obra’ como componente, ou seja, em quase todas as 

composições calculadas pelos responsáveis. Com isso, percebe-se que os valores apresentados estão 

artificialmente elevados, não representando com fidelidade os preços vigentes em agosto/97. (grifos acrescidos) 

91. Anui-se plenamente ao disposto acima. A lógica de cálculo do custo da mão de obra adotada pela 

Secob é adequada e ao se aplicar na composição do custo da escavação de material de 3ª categoria, chega-se ao 

valor adotado pela decisão ora recorrida, que é o do sistema CEHOP (peça 105, p. 17).  

92. Registre-se que os recorrentes afirmam ter extraído o custo da mão de obra do sistema Sinapi e 

anexar cópia aos autos. Contudo, em sua peça recursal não consta o custo de “servente” e “encarregado de 

obra”, presentes na composição de custo do serviço sob análise, devendo ser mantido o custo verificado e 

aprovado pela Secob. 

93. Nessa linha, na composição elaborada pelos recorrentes à peça 140, p. 5, eles não modificaram o 

custo da mão de obra para escavação de material de 3ª ordem, o que não condiz com a alegação de que teriam 

ajustado os valores desse importante fator para o cálculo das composições, elevando artificialmente o custo do 

serviço. Veja-se o seguinte trecho do relatório condutor da decisão ora recorrida: 

3.6.2.9.5. Alguns dos itens não foram encontrados no Sistema da CEHOP, impossibilitando a comparação 

com os preços calculados pelos responsáveis e outros estavam com os preços compatíveis. Mas não se pode 

olvidar que a majoração nos custos da mão de obra, e dos respectivos encargos, foi um dos principais fatores 

que fez com que os preços calculados pelos responsáveis ficassem acima do mercado, conforme já exposto no 

item 3.6.2.8 desta instrução. 

3.6.2.10.  Conclui-se, portanto, que a metodologia adotada pelos responsáveis para o cálculo dos supostos 

preços de mercado dos itens de serviço em agosto/97 está eivada de irregularidades que impedem de ser 

utilizada para fins de verificação da existência ou não de débito. Ademais, os argumentos apresentados pelos 

responsáveis não tiveram o condão de desqualificar a metodologia de cálculo de débito adotada pelo TCU. 

94. Reforce-se que os recorrentes não obtiveram êxito em afastar a metodologia adotada pela Secob, 

sendo esta adequada. 

95. Importante, ainda, reproduzir o seguinte excerto do relatório condutor a respeito desse item: 

3.6.2.9.1. Dessa forma, foram analisados os itens mais significativos do débito apurado. Dessa 

verificação, percebe-se também algumas incongruências. A primeira é relativa ao item ‘Escavação em terreno 

de 3ª categoria’ (peça 140, p. 5). Os responsáveis utilizaram como paradigma de composição de custos um 

item de serviço do Sistema ORSE de escavação a frio, que é o mais caro entre os serviços de escavação em 

terreno de 3ª categoria, quando as Normas de Medição e Pagamento da DESO, no item 2.2.2, previam 

estarem inclusas nesse serviço, entre outras, a ‘elaboração do plano de fogo para aprovação da 
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FISCALIZAÇÃO; perfuração da rocha, explosivos, espoletas, cordéis e fonte de energia; testes com 

explosivos para verificação do plano de fogo’ (peça 36, p. 50 e 48). Ademais, a Especificação para 

Movimento de Terra, elaborada pela Deso, especificava como material de 3ª categoria ‘rocha contínua ou em 

blocos de grandes dimensões, cuja extração e redução se processe a fogo (rocha dura) ou a frio como o emprego 

de martelete a ar comprimido (rocha branda)’ (item 2.1.3 à peça 38, p. 9). Utilizando-se, portanto, uma 

composição de custos que preveja a utilização de explosivos, como é o caso da composição constante à peça 

105, p. 17 (‘Escavação em material de 3ª categoria, em campo aberto, com utilização de perfuratriz pneumática 

e explosivo, de 2,00 a 4,00m de profundidade’), percebe-se que o seu preço de R$ 41,93 está bem aquém do 

preço calculado pelos responsáveis, de R$ 85,01, ambos preços com base em agosto/97 (peça 140, p. 5). (grifos 

acrescidos) 

96. Note-se que os recorrentes licitaram e contrataram escavação de material de 3ª ordem com emprego 

de explosivos, sendo esta a que consta das normas de medição e pagamento da Deso. Alegar simplesmente risco 

no emprego de explosivos não os socorre, pois não havia tal risco quando da contratação.  

97. Ademais, os recorrentes não apresentam qualquer parecer técnico que afirme a impossibilidade de 

aplicar a metodologia contratada para escavação de material de 3ª categoria por fatos supervenientes à 

contratação.  

98. Registre-se, ainda, que, quando dos aditivos à contratação em análise, os recorrentes deveriam ter 

observado os custos unitários dos serviços para verificar sua adequabilidade ao preço de mercado, como orienta 

a jurisprudência desta Corte, senão veja-se o seguinte excerto do relatório condutor da decisão ora recorrida a 

respeito: 

3.2.2.6. Pelo seu valor de fundamentação, vale também reproduzir jurisprudência do TCU acerca desse 

tema, citada no item 42.1 do Relatório da Secob (peça 99, p. 2): 

‘11. Nada disse o gestor, entretanto, quanto ao ponto central de sua responsabilidade, concernente à 

contratação de itens com sobrepreço, os quais mais tarde foram acrescentados e pagos, momento em que se 

materializou o superfaturamento. Este é o exato problema que marca a licitação concebida unicamente sob o 

prisma do preço global. Enquanto os quantitativos de serviços se contêm dentro dos limites programados, o 

preço global mais vantajoso para a administração, definido no certame licitatório, se conserva durante a 

execução do contrato, mesmo havendo sobrepreços em determinados itens. Porém, se ocorrem acréscimos de 

quantidades em itens com sobrepreço, o valor global deixa de representar o equilíbrio entre preços altos e baixos 

e passa a ser prejudicial, máxime em situações similares ao presente caso, em que ainda há redução de itens 

barateados. (...)12. Como se nota, a irregularidade existia desde a contratação, mas permanecia latente até 

sobrevir a alegada necessidade de aumentar quantitativos. Pouco importam as razões dos acréscimos, uma vez 

que, justificados ou não, concretizaram o superfaturamento.’ (Acórdão 583/2000 [583/2003]-TCU-Plenário). 

‘15. Ademais, a Administração não poderia ter aceito a cotação de preços unitários superiores aos 

praticados no mercado, com a violação do Princípio da Razoabilidade, ainda que tenha sido utilizado o critério 

de julgamento pelo menor preço global, previsto no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

16. Trata-se, portanto, de contrato com vício na origem, causado pela falta de critérios de aceitabilidade 

de preços unitários no edital de licitação. A fim de evitar os danos causados pela anulação do certame, com a 

consequente paralisação da obra, e aproveitar os trabalhos realizados, o Tribunal tem condicionado a 

continuidade do contrato à assinatura de termo aditivo que garanta a adoção de preços de referência 

(representativos dos preços de mercado) ...’ (Acórdão 1.684/2003-TCU-Plenário). (subscritos ausentes no 

original) 

3.2.2.7. Rejeitam-se, portanto, as defesas apresentadas por esses responsáveis. (grifos do original) 

99. Dessa forma, deve ser mantida a metodologia de cálculo empregada pela Secob para este item, 

mantendo-se para o cálculo do débito a glosa de R$ 792.181,27. 

Argumento 

100. Em relação à escavação em jazidas, carga, transporte até 1km e descarga, os recorrentes colocam 

que, no cálculo do débito realizado pela Secob, não fora considerado o custo de “indenização da jazida”, próprio 

do serviço. Nessa linha, concluem que as composições de referência da decisão vergastada não espelham o 

preço de mercado para a execução desse serviço e, portanto, não podem ser usadas para comparar com a 

planilha elaborada pelos responsáveis. 

Análise 

101. Não assiste razão aos recorrentes.  

102. Veja-se o seguinte excerto do relatório condutor: 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

3.6.2.9.2. A segunda discrepância se refere ao item ‘Escavação em jazidas, carga, transporte até 1km e 

descarga’ (peça 140, p. 11). O preço calculado pelos responsáveis ficou em R$ 9,79, base agosto/97, enquanto o 

constante do Sistema da CEHOP, base agosto/99, ficou em R$ 4,30 (R$ 2,57 + R$ 0,62, acrescidos do BDI de 

35% - peça 105, p. 19 e 20). 

103. Note-se que em nenhuma composição fora considerado o fator alegado pelos recorrentes como 

“indenização da jazida”. Assim, não há como aceitar a alegação apresentada, devendo ser mantido o custo 

calculado pela Secob. 

Argumento 

104. Quanto ao reaterro compactado de vala, os indigitados informam existir dois tipos diferentes de 

serviço, o “reaterro de valas solo arenoso compactado a sapo”, cujos preços tanto da planilha dos recorrentes 

como da planilha da decisão vergastada se aproximam; e o reaterro compactado, para o qual são necessários 

equipamentos com maior energia de compactação, como demonstraria a composição 00015/CEHOP. 

105. No que tange à escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m, os 

indigitados explicam inexistirem na planilha de preço para execução das obras da adutora serviços de 

nivelamento e apiloamento mecânico do fundo da vala, portanto, foram ressarcidos nos próprios itens de 

serviços das escavações em material de 1ª categoria. Contudo, tal não fora previsto pela Secex/SE, o que 

prejudica o preço de mercado atribuído a esse serviço pela decisão ora recorrida. 

106. Colocam, ainda, que no anexo I/2-3 “Normas de medição e pagamento” da concorrência pública 

1/1997 não foram discriminadas faixas de profundidade para efeito de medição dos serviços de escavação. 

Contudo, assim se teria procedido. A Deso realizou as medições com base nas faixas de profundidade. 

Ponderam que a profundidade das valas em sua maior parte excedeu 1,50m, mas a Secex/SE teria considerado o 

serviço de escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria com profundidade até 1,50m. Coloca que a 

empresa Queiroz Galvão teria percebido esse fato e cotou o mesmo valor para escavação com profundidade até 

1,50m e de 1,50m a 3,0m. 

107. Os recorrentes novamente ponderam que as obras da 2ª fase da 2ª etapa foram acompanhadas por 

esta Corte e as alterações ali empreendidas foram também aplicadas ao Contrato com a Gautama para a 1ª fase 

da 2ª etapa, por entenderem serem obras do mesmo sistema e com serviços similares. Em seguida retomam 

todos os argumentos já resumidos e concluem que o sobrepreço seria da ordem de R$ 35.635,83. 

108. Concluem por restar descaracterizado o débito de R$ 2.483.953,14. 

Análise 

109. Não assiste razão aos recorrentes.  

110. No que tange ao reaterro das valas, fora cotado na planilha de custos da empresa Gautama o mesmo 

preço unitário tanto para o manual quanto para o mecânico, o que é suficiente para afastar os argumentos dos 

recorrentes (peça 95, p. 5). Note-se que as demais empresas licitantes cotaram preços distintos para o reaterro 

mecânico, o que incrementou o débito em R$ 573.673,12. Não consta qualquer especificação acerca dos 

equipamentos utilizados para o aterro mecânico, sendo adequado o cálculo da média dos custos elaborado pela 

Secob. 

111. Veja-se que o argumento de que os serviços de nivelamento e apiloamento foram ressarcidos nos 

itens de escavação em material de 1ª categoria não os socorre, pois se verdadeiro tal ocorreu no orçamento de 

todas as licitantes. Como foram esses os orçamentos considerados como preço de mercado, não há o que se 

questionar. 

112. Leitura das planilhas de cálculo elaboradas pela Secob demonstra que foram consideradas tanto a 

profundidade até 1,50m como de 1,50m a 3,0m para escavação de material de 1ª ordem multiplicando o preço 

unitário pela quantidade de serviços executados (peça 95, p. 11). Lá constam terem sido executados mais 

serviços de escavação até 1,50m de profundidade. Nessa linha, não assiste razão aos recorrentes. 

113. Dessa forma, os recorrentes não obtiveram êxito em afastar os cálculos elaborados pela Secob, 

devendo ser mantido o valor de débito apurado pela decisão vergastada em seus exatos termos no que tange aos 

sobrepreços identificados. Ademais, não conseguiram afastar as considerações que o relatório condutor da 

decisão vergastada registrou acerca da metodologia empregada pelos recorrentes para o cálculo do débito. 

114. Reforce-se que as obras da 2ª fase da 2ª etapa não são objeto do presente processo e, portanto, não 

são passíveis de comparação, como insistem os recorrentes. O fato de este TCU ter atuado naquele processo não 

implica necessariamente que alterações fossem empreendidas nas obras da 1ª fase da 2ª etapa. Isto porque estas 

haviam sido contratadas sob a égide do projeto executivo elaborado pela Tecnosolo sem qualquer diligência dos 

recorrentes no sentido de atualizá-lo para a realidade local seis anos depois. Essa responsabilidade recai sobre os 

recorrentes e não sobre esta Corte, como insistem em argumentar. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

II) ETA João Ednaldo 

Argumento 

115. Em seguida passam a discorrer acerca da ETA João Ednaldo. 

116. No que tange à urgência para antecipação dos prazos do Contrato 700.139, reproduzem as alegações 

complementares de 25/9/2002, resumidas e enfrentadas pelo Acórdão 519/2006-TCU-Plenário.  

117. Em resumo, explicam que a decisão de antecipar os prazos do contrato com a Gautama decorreu da 

verificação de déficit superior a 100 mm de precipitação, o que somente deveria ocorrer no Norte e no Nordeste. 

Ponderam que a Deso não tinha como prever o comportamento do clima nas microbacias hidrográficas dos rios 

Poxim e Pitanga e que os sistemas produtores do aglomerado eram suscetíveis ao regime pluviométrico local, 

restando caracterizado na estiagem do verão de 1997/1998. 

118. Colocam que até Março/1998 o ritmo das obras era normal, mas, após esse período, diante do risco 

de comprometer 35% da oferta de água da capital, o que poderia se repetir no próximo período de estiagem, sem 

que a Deso pudesse prever, optaram por antecipar as obras. 

119. Transcrevem as ponderações da Secob para concluir que referida análise se afasta dos fatos 

registrados pelos responsáveis e distorce a realidade vivenciada pela Deso no verão de 1997/1998. 

120. Ressaltam a suscetibilidade dos sistemas produtores do aglomerado ao regime pluviométrico local, 

que motivou a antecipação da construção da barragem do rio Poxim-Açu (obras licitadas no exercício 2000), 

apesar de estar prevista para após a finalização da segunda etapa do sistema São Francisco. 

121. No que tange à exigência de que a Deso tomasse providências imediatas para a construção da ETA, 

a fim de que o argumento de urgência fosse aceito segundo a Secob, os indigitados afirmam que as obras não 

iniciaram em Janeiro/1998, pois a princípio racionariam o abastecimento baseado em manobras de 

redistribuição. Somente em Março/1998 com o agravamento da seca hidrológica é que se decidiu pela 

antecipação das obras, iniciando-se as reuniões em 6/3/1998, como já registrado nos autos.  

122. Arguem que a ETA em fibra era pré-fabricada e já estava sendo fabricada na indústria, o que 

justificaria o fato de somente os serviços de concretagem e terraplanagem estarem concluídos em 

setembro/1998, correspondendo a 50,2% do esperado.  

123. Afirmam que em setembro/1998 já haviam sido fabricados os materiais para interligação e os filtros 

de fluxo ascendentes já estavam posicionados sobre as bases de concreto, conforme foto à peça 158, p. 82. 

124. Ponderam que, caso tivessem iniciado as obras em janeiro, também teria sido enfrentado período de 

chuvas entre abril e setembro, o que levaria atraso nas obras da mesma forma. 

125. Citam, ainda, os percentuais executados em Novembro/1998: adutora por gravidade: 93,80%, 

estrutura de controle da ETA: 96,26% e ETA João Ednaldo: 85,10%. 

126. Afirmam que, quando da contratação, tiveram acesso à informação da geografia humana da Região 

Metropolitana de Aracaju que não tinham quando da revisão do projeto em 1995 e na data da licitação em 

agosto de 1997. Com esses dados foi possível verificar a possibilidade de adiamento por cinco anos do 2º 

módulo da ETA pré-fabricada sem que fosse prejudicado o atendimento às demandas projetadas, agregando 

valor econômico à operação. 

Análise 

127. Não assiste razão aos indigitados. Explica-se. 

128. Ressalve-se, desde já, ser adequado no caso específico da ETA João Ednaldo o mesmo raciocínio 

anteriormente introduzido, qual seja: o presente processo pode ser subdividido em dois grandes blocos: 

irregularidades, cuja responsabilização gerou penalidades, e sobrepreço, passível de glosa ante a caracterização 

do débito.   

129. Cumpre, ainda, contextualizar a contratação sob análise. Tratou-se de uma licitação por menor preço 

global, tendo sido contratada a empresa Gautama, já que apresentou o menor preço global próximo ao estimado 

pela Deso.  

130. Contudo, os preços unitários constantes da planilha da Gautama apresentavam valores 

superfaturados e outros inexequíveis. A Deso não observou esse fato e ao firmar aditivos a essa contratação 

retirou itens inexequíveis e aumentou itens superfaturados, caracterizando o jogo de planilha. Atente-se para os 

seguintes excertos do relatório e voto condutores da decisão ora recorrida, com cujas ponderações se anui 

plenamente: 

3.3.2.2.5. Ademais, a economicidade de qualquer alteração contratual deve ser analisada sob o aspecto 

absoluto (em relação ao preço do mercado) e sob o aspecto relativo (no contexto da licitação, verificando se não 

houve ‘jogo de planilha’, e no contexto do contrato, abstendo-se de ultrapassar os limites previstos no art. 65, §§ 

1ºe 2º, da Lei 8.666/93). 
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(...) 

15. Cabe avaliar se os preços ofertados pela Gautama na licitação eram inexequíveis, o que pode ter 

acarretado (a) benefícios indevidos à empresa em fase posterior, considerando os aditivos contratuais, e (b) 

desrespeito ao art. 3º da Lei de Licitações (também mencionado no texto da citação), pois a proposta da empresa 

no processo licitatório passaria a não ser a mais vantajosa na fase de execução. Tal situação foi denominada de 

“perigo abstrato” ao erário no texto da citação, o que deveria ter causado, no entendimento do TCU (cf. acórdão 

que gerou as citações), a desclassificação da mencionada empresa, a partir da ação dos gestores da Deso. 

16. O item de citação sob exame está relacionado, em especial, à troca de método construtivo para a nova 

estação de tratamento de água (ETA) - denominada “João Ednaldo” - na fase de execução contratual, em relação 

ao que estava previsto no projeto básico. Refiro-me à expressão “em especial”, pois, além da nova ETA 

(principal foco do presente questionamento), outros itens foram considerados pela Secex/SE e pela Secob como 

inexequíveis ou com sobrepreço (cf. tabelas 1 a 6 à peça 95, p. 4-14, elaboradas pela Secob). 

17. O primeiro quesito de citação foi motivado pelo fato de que a Construtora Gautama teria cotado a 

nova ETA, entre outros itens de sua planilha, a preços extremamente baixos (inexequíveis), o que teria dado 

a essa empresa uma vantagem em relação a seus concorrentes na licitação, que haviam cotado preços maiores 

para esse item (visto que na concorrência havia sido definida a execução indireta sob o regime de empreitada 

por preço global, do tipo menor preço). 

18. Por meio de aditivo contratual, a nova ETA teria sofrido mudança em seu método construtivo, 

passando de ETA de concreto, conforme edital da licitação, para ETA “pré-fabricada em resina de poliéster 

estruturada com fibra de vidro”, conforme o “1º Termo de Rerratificação ao Contrato 700.139” (peça 18, p. 7-

9). Tal procedimento teria representado uma “desvantagem econômica” (expressão constante da tabela na qual 

foi calculado o débito nos autos – peça 95, p. 17) e acarretado posteriores ganhos indevidos por parte da 

empreiteira, que cotou a ETA em concreto a um preço demasiadamente baixo (especialmente no que tange aos 

materiais), venceu a concorrência e depois a executou a preços mais “realistas” (em outro material), que seriam, 

a partir dessa mudança qualitativa, exequíveis. (grifos acrescidos) 

131. Ademais, os recorrentes, à revelia do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

contrataram sem licitação a própria empresa Gautama para construção da ETA João Ednaldo em moldes 

totalmente distintos do originalmente contratado: contratou-se uma ETA em concreto com capacidade de 900l/s, 

cuja automação ocorreria somente 5 anos após, mas executou-se uma ETA de fibra de vidro de 400l/s 

automatizada. A violação aos princípios constitucionais é clara e cabe a manutenção das penalidades de multa e 

inabilitação como se concluirá a seguir. 

132. Note-se que, quanto à alegada urgência, o voto condutor assim se posicionou: 

20. A antecipação serviria para evitar problemas de falta de água na cidade de Aracaju, que se agravariam 

com a chegada do verão de 1998. Assim, a nova ETA deveria ter sua entrega antecipada para setembro 

desse ano, o que acabou não ocorrendo, pois esse item contratual somente foi disponibilizado em fevereiro 

de 2000. 

21. Da análise da grande quantidade de documentos que constam dos autos (especialmente nas peças 13 a 

20), depreende-se que o fator ‘urgência’ foi o principal motivador para a troca de método construtivo da nova 

ETA. À vista desses documentos, a ‘urgência’ para a entrega da ETA foi requerida pela Deso à Gautama em 

março de 1998. A empreiteira, por sua vez, sugeriu a troca do método construtivo da nova ETA, entre outras 

(inúmeras) alterações, para ‘agilizar’ a execução desse item contratual. 

22. Não se verificou a existência de fator técnico que demonstrasse a impossibilidade de construção da 

nova ETA conforme constava no edital, em concreto armado. Não se comprovou, também, a existência de erro 

no projeto básico da Tecnosolo que teria inviabilizado, tecnicamente, a construção da ETA em concreto e 

demandado a adoção de outra tecnologia (pré-fabricada, em resina de poliéster, no caso), não prevista no edital 

da licitação. 

23. O que se viu foi o atraso no início das obras, causado pela constatação, por parte da Deso (bem como 

da Gautama), de que havia sido licitado um projeto básico irreal (elaborado seis anos antes da licitação pela 

Tecnosolo), o qual, mesmo tendo sido “revisado” em 1995 (o que causou a alteração de quantitativos e 

especificações que constavam no projeto da Tecnosolo), mostrou-se, após a contratação da Gautama, não 

condizente com as expectativas da Administração e com o local onde as obras seriam realizadas. 

24. Assim, surge um natural questionamento: por que não foi licitada a ETA pré-fabricada em resina de 

poliéster, considerada mais adequada [somente após a contratação da Gautama] ao sistema de adutora licitado 

pela Deso? 

25. A resposta a esse e a muitos outros questionamentos que poderiam ser aqui consignados está no fato 

de que a Deso, em absoluta inobservância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º e 
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caput do art. 41 da Lei de Licitações), revisou o projeto básico, em relação ao que conformou o real projeto 

executivo do empreendimento, de maneira tão profunda, que passou a executar uma obra substancialmente 

distinta da que foi licitada. 

(...) 

36. Conforme registrei anteriormente neste voto, não constam dos autos documentos capazes de 

demonstrar a inviabilidade técnica de execução da ETA licitada, em concreto, o que poderia ter acontecido caso 

fosse constatado, por exemplo, um erro no projeto básico elaborado pela Tecnosolo. Tratou-se, em suma, de 

opção da Gautama para ‘agilizar’ a entrega da nova ETA (requerida pela Deso), sugestão que foi acolhida pela 

companhia de saneamento, que não teve o cuidado de manter a vinculação entre a ETA que havia sido 

licitada e a que foi executada, em flagrante inobservância ao caput do art. 41 da Lei 8.666, de 1993. 

37. De igual modo, a ‘urgência’, requerida na forma de ‘antecipação dos prazos contratados’ pela Deso à 

Gautama (cf. Comunicação Interna Deso 162, de 4/5/1998 – peça 18, p. 12), que foi o principal fator que 

motivou a troca de método construtivo da nova ETA, entregue apenas em fevereiro de 2000 - dois anos, 

portanto, após a emissão da primeira ordem de serviço para execução das obras, em janeiro de 1998 -, 

acabou não se confirmando na realidade. 

38. Lembro que a “urgência” para antecipação dos prazos do Contrato 700.139 foi motivada, poucos 

meses após a assinatura desse ajuste (1º/9/1997), pela percepção tardia da Deso de que, com os prazos 

originalmente previstos no referido contrato (entrega da nova ETA em junho de 1999, conforme prazo que 

constou na proposta apresentada pela Gautama na licitação), a oferta de água para a cidade de Aracajú 

continuaria comprometida ao final de 1998. Sem justificativas aceitáveis, essa percepção somente veio a 

ocorrer após o objeto ter sido licitado e contratado, com prazo de entrega para meados de 1999 (que, na 

execução real, se estendeu até fevereiro de 2000).  

(...) 

46. Não tenho dúvidas, contudo, de que o então diretor técnico da Deso e o ex-presidente dessa 

companhia tiveram participação direta na irregularidade, pois não poderiam (a) ter aceito a troca sugerida pela 

Gautama, da ETA licitada em concreto por outra, pré-fabricada em resina de poliéster (não licitada) e (b) 

justificado essa expressiva alteração contratual com base em uma urgência que não se sustentou quando 

avaliados os fatos que supostamente a embasariam, em especial a gravidade da estiagem que era esperada para o 

final de 1998 em Aracaju. 

47. Tal cenário de estiagem deveria ter sido previsto tempestivamente pelos gestores da Deso antes 

do lançamento da licitação, em 1997, e refletido em prazos contratuais constantes no respectivo edital e 

capazes de atender às demandas da Administração (e, em especial, da população que seria beneficiada com 

o sistema de adutora). Descaracterizar tecnicamente um dos principais itens da obra, a ETA João Ednaldo, foi 

uma opção equivocada dos dois responsáveis que mencionei, que seguiram sugestão da empreiteira. (grifos 

acrescidos) 

133. Leitura atenta dos excertos acima permite concluir inexistir justificativa razoável para troca da ETA. 

A alegada urgência caiu por terra, tendo em vista a finalização da obra após dois anos da contratação. A atuação 

sem zelo dos recorrentes, violando princípios constitucionais e legais, incentivada e corroborada pela empresa 

contratante, é fundamento suficiente para manter as penalidades aplicadas.  

134. Atente-se não restar caracterizado que era de impossível previsão a urgência que se verificou alguns 

poucos meses após a contratação (trecho do relatório condutor): 

d) Imprevisibilidade anteriormente à contratação: Novamente, tal aspecto já foi objeto de análise da 

Secob, já citado nas alíneas ‘a)‘ e ‘b)‘, verificando-se que não há como prosperar o argumento de que a situação 

de escassez de água atípica era desconhecido da Deso. Consoante a Secob, em seu relatório (peça 98, p. 8): 

21.1.2 - No entanto, quando a Deso tomou a decisão de trocar a ETA para abreviar as obras, o período da 

seca já havia passado. Ao licitar a obra em agosto de 1997, a Deso já tinha consciência, segundo afirmara o 

responsável (item 17.2.2), de que em 1995 o déficit do Sistema Integrado de Aracaju era de 270 l/s, e 

quando da assinatura do contrato, em agosto, sabia-se que o cronograma da Gautama previa a conclusão 

da ETA apenas em junho de 1999. Logo, em agosto de 1997, a Deso não tinha preocupação em terminar a 

obra antes da data prevista.   

(...) 

3.8.2.4.1. Ademais, o argumento da vantagem da modulação sempre aparece atrelada ao prazo inferior de 

implementação (vida itens 17.4.2.5 e 17.11.2 do Relatório da Secob). Sobre esses aspectos, a Secob, em seu 

primeiro relatório já ressaltara ‘a desorganização da Deso ao iniciar um certame sem o devido planejamento e 

estudo das soluções constantes no projeto licitado, pois, já antes do certame, seria possível prever a 
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possibilidade de modulação da ETA em concreto ou a alteração da opção técnica’ (item 19.3.3 do Relatório da 

Secob, à peça 98, p. 2). (grifos do original) 

135. Ademais, em relação ao percentual de execução da ETA de fibra de vidro, veja-se o que dispôs o 

relatório condutor da decisão recorrida: 

3.4.2.2. No que concerne ao andamento da construção da ETA, embora em novembro/1998, de acordo 

com o Relatório de Andamento 06, 85,10% já haviam sido executado, não se pode olvidar que, conforme 

mencionado no relatório da Secob (vide alínea ‘b)‘ do item 3.8.2.3.3 desta instrução), apesar da alegada 

necessidade de redução de prazo para a construção da ETA, a apenas dois meses do prazo estipulado  

pela urgência (set./98), as obras da ETA sequer haviam sido iniciadas. 

3.4.2.3. Rejeitam-se, assim, as alegações apresentadas pelos responsáveis. (grifos acrescidos) 

136. Nessa linha, o argumento apresentado é insuficiente para comprovar a urgência e eficiência na troca 

da ETA à revelia do disposto no instrumento convocatório e no contrato firmado com a empresa Gautama. 

137. Quanto aos dados da geografia humana obtidos somente após a contratação, a Secob assim dispôs 

no âmbito do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário: 

21.2 – A redução dos índices de crescimento populacionais que teriam permitido a troca da ETA de 900 

l/s por outra de 450 l/s (item 20.3): 

21.2.1 – Se após a licitação a Deso tivesse conhecimento de que não seria mais necessária uma ETA com 

capacidade 900 l/s, mas apenas uma de 450 l/s, teríamos um caso de redução quantitativa, com economia para a 

administração, o que é permitido pela Lei 8.666/93: 

‘Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

(...) 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.’ 

21.2.2 – Mas isto só ocorreria se a ETA fosse construída em sua especificação original, no caso em 

estrutura de concreto. A Lei também exige que a modificação seja devidamente justificada. Analisando-se o 

Termo de Rerratificação e os motivos que lhe deram origem (peça 18, p. 5-23), em nenhum momento a Deso se 

refere à redução dos índices de crescimento populacionais como motivo para a troca da ETA. Isto só foi 

informado quando da apresentação de suas razões de justificativa (item 17.4.2.3). 

21.2.3 – Neste ponto é conveniente esclarecer que o responsável sempre cita que a ETA construída em 

fibra de vidro teria a capacidade de 450 l/s. No entanto, no Termo de Rerratificação (à peça 18, p. 6-7), a ETA é 

descrita com uma capacidade de tratamento de 400 l/s. 

138. Assim, ao contrário do que afirmam os recorrentes, não se verificou o atendimento ao interesse 

público primário, um dos requisitos necessários, de acordo com a Secob, para a alteração contratual da troca da 

ETA no presente processo, devendo ser mantidas as penalidades aplicadas pela decisão ora recorrida.  

Argumento 

139. Quanto à necessidade de redução do prazo de execução da ETA, os indigitados colocam que a 

Queiroz Galvão e a EIT apresentaram cronograma de execução da ETA em 9 meses e a Gautama como a OAS 

previram, 12 meses e a CELI que construiu entre 1980 e 1981 a 1ª etapa da ETA João Ednaldo com capacidade 

de 900 l/s, 17 meses. Concluem que o prazo que prevalece é de 12 meses ou mais para afastar a conclusão da 

Secob de que seria possível construir a ETA num prazo de 9 meses. Afirmam que as provas de que a execução 

da ETA em sua configuração original era de impossível execução no prazo pretendido encontra-se nos autos. 

140. No que tange à existência de recursos para fazer face à antecipação da construção, colocam que, 

quando da assinatura do “termo de rerratificação”, em 4/5/1998, a assinatura dos convênios e contratos de 

repasse já se encontrava em sua fase final, tendo sido assinados em 8/6/1998, 1/7/1998 e 2/7/1998. 

141. Afirmam que cerca de 51% das obras prioritárias (R$ 16.426.973,00) já haviam sido pagas. Desse 

valor, R$ 8.070.301,18 seriam recursos estaduais. 

142. Asseveram que ao todo o Governo do Estado do Sergipe teria arcado com cerca de R$ 

15.000.000,00 e não apenas com as contrapartidas oficiais dos convênios. 

143. Concluem que havia recursos suficientes para dar cobertura para as obras prioritárias. 

144. Consideram atendidas as justificativas de urgência e os três requisitos colocados pela Secob para 

que esse argumento fosse aceito: a execução da ETA em sua configuração original fosse de impossível execução 

no prazo pretendido; a DESO tomasse providências imediatas para construção da ETA e houvesse ao menos 

uma razoável probabilidade de que existissem recursos necessários para fazer face à alegada urgência. 
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Análise 

145. Informe-se que esse argumento não socorre aos recorrentes, pois caso a construção da ETA em 

concreto fosse de fato inexequível em 9 meses, os responsáveis deveriam ter desclassificado as empresas 

Queiroz Galvão e a EIT, com base na Lei 8.666/1993, mas tal não fizeram.  

146. Veja-se o seguinte trecho do relatório condutor: 

3.3.2.2.2. Em referência ao segundo requisito, não procede a alegação de que o prazo mínimo para a 

construção da ETA em concreto (900 l/s) era de doze meses. Primeiro, porque, conforme consta do item 

21.3.2.1 do relatório da Secob (peça 98, p. 9), tanto a Queiroz Galvão quanto a EIT, em suas propostas na 

concorrência pública, estimaram a construção da ETA em nove meses. Se de fato isso fosse impossível, essas 

propostas deveriam ter sido desclassificadas no certame licitatório, o que não ocorreu. Em segundo lugar, o 

responsável alega esse prazo mínimo de 12 meses, mas não o comprova com dados irrefutáveis. É de bom 

alvitre lembrar que o TCU entende que ‘alegar e não provar é o mesmo que não alegar’ e ‘fato alegado e não 

provado é fato inexistente’. 

(...) 

b) Necessária ou conveniente para o cumprimento do contrato: Não sendo necessária, verifica-se também 

que não era conveniente, visto que, de acordo com a análise constante do item 3.3.2.2.2 desta instrução, era 

possível construir a ETA em concreto originalmente contratada no novo prazo especificado (9 meses). Ademais, 

expirado o novo prazo para a construção da ETA (30/08/98), apenas 50,2% havia sido construído, 

demonstrando que a Deso não priorizou, na prática, a sua construção (...). (grifos acrescidos) 

147. Nessa linha, os recorrentes não comprovam que a execução da ETA em sua configuração original 

era de impossível execução no prazo pretendido. 

148. Registre-se que, ao contrário do que afirmam os indigitados, não foram preenchidos todos os 

requisitos para a troca do item licitado em flagrante burla ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

149. Assim, mantém-se o posicionamento da decisão recorrida a respeito, ou seja, os responsáveis 

deveriam ter seguido o contrato firmado com a empresa Gautama nos seus exatos termos, como não o fizeram, 

as penalidades aplicadas pela decisão ora atacada são plenamente adequadas.  

Argumento 

150. Em relação à economicidade na troca de uma ETA de 900l/s em uma única etapa com automação 

instalada 5 anos após a implantação por duas ETAs de 450l/s, uma instalada na primeira etapa e outra 5 anos 

após, os recorrentes afirmam que a Secob teria concordado com os valores apresentados na tabela de peça 116, 

p. 25. Ressalvam que o custo seria de R$ 1.018.719,64 e não de 1.193.210,59, pois este se refere ao total dos 

serviços não previstos. 

151. Ressaltam que, na análise da Secob, não se teria considerado o valor econômico agregado pela 

automação no período, pois na segunda alternativa a automação ocorreu desde o início.  

152. Acreditam que o valor agregado pela automação durante a vida útil das instalações é, no mínimo, 

igual ao valor da própria automação, pois ao contrário, a seu ver, não haveria motivo para instalar a automação. 

153. Ponderam que o valor anual a ser agregado é de R$ 126.467,58, considerando a taxa de desconto de 

12%/ano, totalizando, no prazo de cinco anos, um valor presente de R$ 455.887,00. Os recorrentes propõem 

acrescentar a referida quantia ao valor proposto pela Secob para a alternativa 1 chegando ao valor total de R$ 

4.137.887,00, sendo, assim, superior ao valor presente da Alternativa 2. Concluem pela vantagem econômica da 

segunda alternativa adotada pelos recorrentes. 

154. Consideram que a automação contribuiu para a melhoria da qualidade das instalações da ETA, 

superior ao originalmente contratado. Ponderam, ainda, que a ETA pré-fabricada possibilitou modular a 

implantação e agilizar o processo industrial de fabricação dos compartimentos destinados à floculação, 

decantação e filtração, encurtando o prazo da obra. 

155. Por fim, ponderam que, no cálculo do débito, ter-se-ia considerado o valor das duas ETAs pré-

fabricadas, o que, a seu ver, é injusto, pois até hoje não ter sido implantado o segundo módulo. Caso se 

considere apenas um módulo ampliaria a vantagem econômica da solução adotada pela Deso. 

156. Requerem sejam afastadas todas as penalidades aplicadas bem como seja descaracterizado o débito 

cominado. 

Análise 

157. Assiste razão aos recorrentes. Explica-se. 

158. Importante reproduzir o cálculo da parcela do débito referente à troca da ETA, intitulado pela Secob 

como “desvantagem econômica” na planilha constante da peça 95, p. 17.  
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159. Nessa linha, veja-se o seguinte excerto do relatório condutor do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário: 

VALORES 

CONTRATO/ADITIVOS 

ETA em 

concreto 900 l/s 

ETA em fibra de 

vidro 450 l/s 

1. ETA sem automação (2+3) e sem 

serviços não previstos (4) 

3.006.991,24 1.996.222,69 (*) 

2. Automação 0,00 448.991,33 

3. Complementação da automação 0,00 376.528,31 

4. Total da automação (2+3) 0,00 825.519,64 

5. Outros serviços não previstos 0,00 174.490,95 

6. Total de serviços não previstos 0,00 1.000.010,59 

7. Preço Total da ETA 3.006.991,24 2.996.233,28 

(*) Valor da ETA sem os itens não previstos 

 

VALORES AJUSTADOS P/FINS 

DE COMPARAÇÃO 

ETA em 

concreto 900 l/s 

ETA em fibra de 

vidro 900 l/s 

1. ETA sem automação (2+3) e sem 

serviços não previstos (4) 

3.006.991,24 1.996.222,69 

2. Automação 448.991,33 448.991,33 

3. Complementação da automação 376.528,31 376.528,31 

4. Outros serviços não previstos 174.490,95 174.490,95 

5. Adicional de automação referente 

aos atuadores elétricos das válvulas a serem 

implantadas na ampliação da capacidade da 

ETA 

193.200,00 193.200,00 

6. Total da automação (2+3+5) (**) 1.018.719,64 1.018.719,64 

7. Total de serviços não previstos 

(4+6) 

1.193.210,59 1.193.210,59 

8. Custo adicional p/ampliar a 

capacidade da ETA em fibra de 450 l/s 

para 900 l/s. 

0,00 1.468.479,39 (*) 

9. Preço Total da ETA 4.200.201,83 4.657.912,67 

(*) Valor da ampliação sem os atuadores elétricos das válvulas. 

(**) Correção da tabela original, que aponta o total da automação como soma dos itens 2, 3 e 8, o que é 

um visível erro de digitação. 

21.7.11 – À afirmação do responsável de que esta é uma comparação entre o valor estimado da ETA em 

concreto, sem qualquer adicional de contingências técnicas, com o valor efetivamente despendido na construção 

da ETA em fibra de vidro, deve-se acrescentar que a automação, a própria ETA em fibra de vidro e sua 

ampliação não foram licitados, portanto não se pode precisar qual seria o valor destes itens a preço de 

mercado, pois a própria licitação poderia ter uma vencedora diferente.  

(...) 

21.7.14 – Assim, utilizando a estimativa de preços fornecida na tabela apresentada pelo responsável, 

mesmo que com valores imprecisos, acima reproduzida, chega-se a uma desvantagem econômica de R$ 

457.710,84. 

(...) 

21.7.20 – Em relação ao prejuízo de R$ 1.572.993,10, calculado pela Secex-SE, apesar de concordarmos 

que sem a ETA, a Gautama não teria vencido a licitação, discordamos do cálculo realizado. Uma vez que a ETA 

foi efetivamente construída, mesmo fora das especificações originais, consideramos como valor indevido o que 

economicamente foi despendido a mais. Assim, o prejuízo seria aquele calculado na tabela do item 21.7.10, 

que é R$ 457.710,84. Note-se que este cálculo vem a ser menos desfavorável ao responsável do que o anterior. 

(grifos acrescidos) 

160. Leitura atenta do excerto acima permite concluir que fora glosado a título de débito valor que não 

fora gasto quando da prestação dos serviços pela Gautama. Isto porque fora instalado uma ETA de 450l/s, não 

sendo possível agregar ao valor original a quantia referente ao “custo adicional p/ampliar a capacidade da ETA 

em fibra de 450 l/s para 900 l/s”, ou seja, R$ 1.468.479,39, tendo em vista que não fora despendido esse valor. 
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161. Atente-se que o débito decorre de desvio de recursos públicos ou de sobrepreço efetivamente pago, 

tendo como objetivo a recomposição do erário, sob pena de enriquecimento ilícito. No presente caso em 

concreto, como se depreende da leitura do trecho acima reproduzido, não foi calculado se houve sobrepreço no 

pagamento da ETA de 450l/s de fibra de vidro. Veja-se que, de acordo com a primeira tabela reproduzida acima, 

comparou-se seu preço com a previamente contratada e chegou-se a valor inferior para a ETA efetivamente 

paga. Ademais, assim se ponderou no voto condutor: 

18. Por meio de aditivo contratual, a nova ETA teria sofrido mudança em seu método construtivo, 

passando de ETA de concreto, conforme edital da licitação, para ETA “pré-fabricada em resina de poliéster 

estruturada com fibra de vidro”, conforme o “1º Termo de Rerratificação ao Contrato 700.139” (peça 18, p. 7-

9). Tal procedimento teria representado uma “desvantagem econômica” (expressão constante da tabela na qual 

foi calculado o débito nos autos – peça 95, p. 17) e acarretado posteriores ganhos indevidos por parte da 

empreiteira, que cotou a ETA em concreto a um preço demasiadamente baixo (especialmente no que tange aos 

materiais), venceu a concorrência e depois a executou a preços mais “realistas” (em outro material), que 

seriam, a partir dessa mudança qualitativa, exequíveis. (grifos acrescidos) 

162. Note-se que do excerto acima, somente pode decorrer penalidade de multa e inabilitação, mas não 

débito, pois se reconheceu que o preço da ETA de fibra de vidro teria sido executada a “preços mais ‘realistas’ 

(...) exequíveis”. A irregularidade consiste na violação dos princípios da isonomia, da moralidade, da vinculação 

ao instrumento convocatório, entre outros. Contudo, frise-se, não se pode afirmar que se pagou com sobrepreço 

a ETA de fibra de vidro pré-fabricada já automatizada na capacidade de 450l/s. 

163. Importante salientar que a multa, por sua vez, decorre de conduta severamente contrária à lei e à 

Constituição Federal, sendo plenamente cabível, neste caso em concreto.  Entretanto, a imposição da penalidade 

de multa não acarreta necessariamente débito.  

164. No presente caso em concreto, dever-se-ia ter verificado o preço de mercado da ETA de fibra de 

vidro automatizada com capacidade de 450l/s, para, então, compará-lo com o valor efetivamente pago, mas não 

se procedeu dessa forma.  

165. Entretanto, optou-se por calcular a desvantagem econômica do ato irregular da troca indevida das 

ETAs considerando ações futuras previstas, mas não realizadas. Leitura atenta da decisão vergastada demonstra 

não ter sido verificado se houve prejuízo à população local por se ter executado ETA de metade da capacidade 

previamente prevista e contratada, mas já automatizada e modulada (pré-fabricada). 

166. O cálculo do débito resta, assim, prejudicado, pois se comparou ETAs distintas embutindo em seus 

preços itens não contratados, como a automatização da ETA de concreto, prevista para após o prazo de 5 anos; e 

ETA adicional de 450l/s automatizada, não contratada e não paga, mas com previsão para contratação e 

implantação no prazo de 5 anos.  

167. Dessa forma, há que se afastar a título de débito a quantia de R$ 306.895,12 referente a 60,5% de 

R$ 457.710,84, pois fora esse o percentual de participação dos recursos públicos federais e essa a diferença 

considerada a título de “desvantagem econômica” (peça 95, p. 16-18). 

168. Registre-se que, em decorrência da proposta de redução do débito solidário, deve-se reduzir 

proporcionalmente a multa aplicada a todos os responsáveis, inclusive à empresa Gautama.  

169. Propõe-se a manutenção em seus exatos termos dos demais itens da decisão recorrida, na medida em 

que os recorrentes não alcançaram êxito em afastar nenhuma irregularidade. 

170. Cumpre, por fim, registrar a ocorrência de valores indevidos, adequadamente glosados pela decisão 

ora recorrida e não afastados pelos indigitados no presente recurso, quais sejam: elaboração do projeto executivo 

da nova ETA em fibra e projeto de travessia subaquática. 

171. Nesse sentido, considera-se pertinente reproduzir trechos do Acórdão 519/2006-TCU-Plenário e da 

decisão vergastada que abordaram adequada e exaustivamente as irregularidades das quais decorreram os 

referidos prejuízos ao erário: 

Ac. 519/2006 – Plenário 

16.3 – A ETA anterior custava R$ 3.006.991,24. A nova teria custado R$ 2.996.223,28 (com sistema de 

automação), mais R$ 149.807,25 relativo ao projeto executivo da nova ETA, totalizando R$ 3.146.040,53. 

Assim, uma ETA com menos de metade da capacidade da original teria custado mais. 

(...) 

21.7.12 – Acerca do argumento de que o custo adicional do projeto da nova ETA, no valor de R$ 

149.807,25, deveria ser retirado da análise comparativa pelo fato de que haveria gastos equivalentes na 

adaptação da ETA em concreto ao sistema de automação, isto não pode ser aceito, uma vez que este projeto 

não foi licitado e, não sendo necessária a implantação da ETA pré-fabricada, isto importa num valor 
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indevido. Já em relação ao fato deste ter sido pago integralmente com Recursos Próprios do Governo do Estado 

de Sergipe, observa-se na Nota Fiscal de Fatura (à peça 74, p. 35 e 46) que o projeto foi pago com recursos 

referentes à contrapartida do convênio celebrado entre a Deso e a Fundação Nacional de Saúde. Isto será 

analisado em mais detalhes quando da quantificação final do débito. (grifos acrescidos) 

Ac. 1.263/2011 – Plenário 

Quanto ao débito referente ao projeto da travessia subaquática: 

3.6.2.11. Não procedem os argumentos apresentados pelo responsável. Tal aspecto já fora abordado no 

Relatório da Secob, que assim se pronunciou (peça 97, p. 26): 

42.12.4 - No entanto, um dos itens componentes da revisão, o Projeto de Travessia Subaquática, no valor 

de R$ 65.800,00, é indevido, pois, como já destacado pela SECEX-SE, o Edital (em seu Anexo à peça 37, p. 13 

e à peça 40, p. 16) previra que seria obrigação da empreiteira a elaboração de estudos, projetos complementares 

e levantamento topográfico e batimétrico. Ao se pagar, dentro do projeto de revisão da Adutora, os 

levantamentos batimétricos e sondagens, estaria se pagando novamente algo que já estaria incluso no 

custo original. 

3.6.2.12. Ademais, na Ata de Reunião de 06/08/1998 (peça 152, p. 32 e 33), mencionada pelo 

responsável, a Deso, como fiscalizadora da obra, de posse do projeto executivo da Travessia Subaquática, 

solicitou aprofundamento e detalhamento em um memorial descritivo, para posterior análise, lembrando, ao 

final, que aquelas solicitações tinham apenas caráter de convencimento por parte da Deso quanto à 

exequibilidade dos serviços. Ou seja, tinham caráter complementar, não fazendo jus, portanto, a novo 

pagamento. 

3.6.2.13. Aliás, convém lembrar ainda que o Projeto revisado ficou pronto em março/98, anteriormente, 

portanto, à citada reunião em agosto/98, não se podendo alegar que houve dupla realização de projetos. (grifos 

do original) 

172. Informe-se anuir plenamente ao disposto nos excertos acima. Apesar de se ter proposto afastar o 

débito referente à desvantagem econômica calculada pela Secob, o mesmo raciocínio não pode ser empregado 

no caso do valor indevidamente pago para elaboração do projeto executivo da nova ETA em fibra, pois como 

dito anteriormente, tal ocorreu por escolha equivocada dos recorrentes em flagrante violação aos princípios da 

moralidade, isonomia, e, principalmente, ao da vinculação ao instrumento convocatório, o que culminou na 

contratação, sem o devido processo licitatório, do projeto executivo para o novo modelo de ETA, sendo, 

portanto, indevido o referido pagamento. Ressalve-se, ainda, que na planilha de cálculo do débito este valor não 

consta adequadamente como desvantagem econômica, mas, sim, como “valor indevido” (peça 95, p. 17). Assim, 

essa glosa deve permanecer inalterada. 

173. Por fim, também deve ser mantido o débito referente ao projeto da travessia subaquática, pois, como 

demonstra o excerto acima, os responsáveis pagaram novamente por um projeto que já estava incluso no custo 

original do contrato. Assim, para reparar o enriquecimento ilícito da empresa Gautama, o erário deve ser 

ressarcido. 

Argumento 

174. A Construtora Gautama, em sua peça recursal, além de reforçar os argumentos anteriormente 

resumidos, pondera que teria sugerido a modificação da metodologia construtiva da ETA em face da urgência 

demandada pela DESO, qual seja, falta de chuvas, que estaria, a seu ver, comprovada nos autos. 

175. Considera que a ETA sugerida mostrou-se economicamente vantajosa, pois a automação teria 

melhorado a qualidade das instalações da estação de tratamento. Afirma que a ETA modulada permitiu o 

retardamento da implantação do segundo módulo. 

176. Reforça que o débito é no valor de R$ 35.995,83, menor do que 1% do valor total da obra, pois foi 

calculado com base em preços oficiais e questiona a metodologia utilizada pela decisão vergastada. 

177. Apresenta o Acórdão 993/2009-TCU-Plenário que dispõe em seu sumário que, em caso de aditivo 

contratual, devem-se adotar preços de mercado, sendo estes (Sinapi e Sicro) quando inferiores aos preços 

contratuais a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro. 

178. Requer aproveitamento dos argumentos dos demais recorrentes em seu favor (art. 509, do CPC) em 

face do débito solidário a fim de excluir o débito a ela cominado. 

Análise 

179. Assiste razão parcial à indigitada. 

180. Informe-se à recorrente que todos os seus argumentos foram analisados no âmbito desta instrução 

tendo sido possível reduzir o débito cominado pela decisão ora recorrida na quantia de R$ 306.895,12, referente 

à ETA de fibra de vidro automatizada de capacidade de 450l/s.  
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181. Anui-se plenamente com o posicionamento exposto no voto condutor nos itens 84-92 quanto a sua 

responsabilidade para as irregularidades verificadas no âmbito do contrato com a Deso para as obras da 1ª fase 

da 2ª etapa da Adutora do São Francisco. 

182. Dessa forma, não há fundamento para atender o seu pleito de afastamento integral do débito e multa 

aplicados. 

CONCLUSÃO 

183. Os argumentos apresentados pelos recorrentes lograram êxito em reformar parcialmente o Acórdão 

1.263/2011-TCU-Plenário, devendo ser reduzido parcialmente o débito e proporcionalmente a penalidade de 

multa aplicados, sendo mantidos os demais termos do referido decisum ante a gravidade das irregularidades 

verificadas e não afastadas neste momento processual.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

184. Em vista do exposto, eleva-se o assunto à consideração superior, propondo: 

a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, Marcelo 

Luiz Monteiro e Construtora Gautama Ltda., com amparo nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no 

mérito, dar-lhes provimento parcial; 

b)  reduzir o débito solidário cominado no subitem 9.4 do Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário em R$ 

306.895,12; e 

c) reduzir proporcionalmente a penalidade de multa aplicada a todos os responsáveis no subitem 9.5 do 

Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário; 

d)  comunicar aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, à Companhia de 

Saneamento de Sergipe (Deso), ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e ao Governo do Estado 

de Sergipe bem como aos demais interessados da decisão que vier a ser adotada. 

  

  É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, 

Marcelo Luiz Monteiro e Construtora Gautama Ltda. contra o Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, que, 

ao rejeitar as alegações de defesa dos ora recorrentes, referentes a irregularidades nas obras da primeira 

fase da segunda etapa da adutora do São Francisco, assim dispôs, entre outras deliberações: 
9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, 23, inciso III, 

e 24 da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4º, 210, caput, e 214, inciso III, do 

Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Construtora Gautama Ltda. e dos Srs. Arivaldo Ferreira 

de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e condená-los, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 

2.941.663,98 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, 

perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 

1º/2/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; (o valor do débito foi alterado, 

em virtude de correção de erro material, pelo Acórdão 3.054/2011-TCU-Plenário para R$ 2.941.663,68). 

9.5. aplicar, individualmente, à Construtora Gautama Ltda. e aos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho 

e Marcelo Luiz Monteiro a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento 

Interno/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das 

respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento 

Interno/TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do 

presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

(...) 

9.8. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 270 do Regimento Interno/TCU, 

inabilitar os Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro pelo prazo de 6 (seis) anos, a 

contar da publicação deste acórdão, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública Federal; 

2. A condenação decorreu de diversas irregularidades, inclusive deficiência de projeto básico, 

jogo de planilha e sobrepreço. 
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3. Inconformados, o ex-presidente e o ex-diretor técnico da Companhia de Saneamento de 

Sergipe (Deso), respectivamente, Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro, assim 

como a empreiteira contratada para execução das obras, interpuseram os presentes recursos, por meio 

dos quais solicitam reconsideração. 

4. A extensa peça recursal apresentada pelos ex-gestores da Deso e os argumentos da construtora 

foram minuciosamente analisados pela unidade técnica e refutados um a um, conforme o relatório que 

precede este voto.  

5. A única alegação que mereceu acolhimento pela Serur e pelo representante do Ministério 

Público junto ao TCU (MPTCU) foi a de ausência de comprovação de sobrepreço na execução da 

estação de tratamento de água (ETA) João Ednaldo, o que conduziu à proposta de redução de 

R$ 306.895,12 no valor do débito, além de redução proporcional das multas aplicadas. 

6. Conheço dos recursos de reconsideração, uma vez atendidos os requisitos legais. No mérito, 

dou-lhes provimento parcial, acolhendo integralmente os pareceres existentes nos autos, cujos 

fundamentos incorporo às minhas razões de decidir. 

7. Os vícios existentes na contratação e na execução da primeira fase da segunda etapa da 

adutora do São Francisco foram exaustivamente comprovados nas apreciações anteriores destes autos 

pelo egrégio Plenário.  

8. A quase totalidade dos argumentos trazidos nas peças de defesa já foi enfrentada e rejeitada 

nas análises que resultaram nos Acórdãos 519/2006, 1.263/2011 e 3.054/2011, todos do TCU-Plenário. 

9. Sabe-se que a Deso utilizou, quando da licitação da obra, projeto básico desatualizado, 

elaborado pela empresa Tecnosolo seis anos antes. A contratante não levou em conta que as alterações 

demográficas e as interferências decorrentes de outras intervenções ao longo do traçado da adutora 

demandariam novos estudos e atualização do projeto. 

10. Sabe-se, também, que a licitante não desclassificou a proposta da Construtora Gautama, cuja 

planilha de preços unitários apresentava valores superestimados e outros inexequíveis. Na sequência 

do contrato, a Deso firmou aditivos que retiraram itens inexequíveis e aumentaram os quantitativos dos 

itens com preços superestimados, caracterizando “jogo de planilha”. 

11. Na prática, ao revisar o projeto concomitantemente com a execução das obras, a Deso 

descaracterizou o projeto básico, desatualizado, e passou a executar uma obra substancialmente 

distinta da que foi licitada e contratada, incidindo em ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório (art. 3º e caput do art. 41 da Lei 8.666/1993). 

12. Além disso, a antiga Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União (Secob) 

constatou a prática de sobrepreço em diversos serviços cotados pela Gautama, notadamente naqueles 

que tiveram seus quantitativos dilatados mediante aditivos contratuais. Os preços de referência usados 

pela Secob foram os do Sinapi (referentes a Aracaju), quando disponíveis, ou de outras fontes, 

inclusive os ofertados pelos demais participantes da licitação. Ao contrário do que afirmam os 

recorrentes, a metodologia usada pela Secob mostrou-se favorável à contratada, uma vez que os preços 

das concorrentes, além de apresentarem baixa dispersão, resultaram em preço global superior ao 

ofertado por ela. 

13. Como bem apontado pela Serur, o único ponto que merece ser revisto na avaliação do preço 

do empreendimento realizada pela Secob diz respeito à ETA João Ednaldo. Esse equipamento, 

previsto originalmente em concreto e com capacidade para 900 l/s, foi substituído por outro em fibra 

de vidro pré-fabricada, já automatizado e capaz de atender à vazão de 450 l/s.  

14. A alteração foi irregular, na medida em que reduziu a capacidade do sistema, desvirtuou o 

projeto básico sem justificativa plausível e deu margem à prática do jogo de planilha. Mas, ainda 

assim, na avaliação do sobrepreço dever-se-ia considerar o valor de mercado da ETA pré-fabricada 

efetivamente construída, pois não é adequado comparar seu preço com o da outra solução, em 

concreto. Trata-se de objetos bastante distintos. Portanto, concordo com a Serur em expurgar do valor 

do débito aquele referente ao suposto sobrepreço da ETA. 

15. Após concluída a etapa de instrução dos presentes autos, os ex-gestores juntaram novos 

elementos, a título de “alegações complementares” (peça 172). Além de reiterarem ou reforçarem 
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argumentos já apresentados anteriormente e devidamente refutados pela Serur, apresentaram 

documentos que, segundo eles, comprovam que os serviços denominados “travessia subaquática” e o 

projeto da ETA João Ednaldo foram custeados com recursos do Estado de Sergipe, “os quais não 

integraram a contrapartida dos convênios firmados com o governo federal” (peça 172, ps. 3 e 4). 

Acrescentam que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe aprovou as contas do empreendimento. 

16. Os documentos juntados aos autos não têm o condão de mudar a sorte dos recorrentes.  

17. Conforme bem salientado pela Serur, as despesas referentes à “travessia subaquática” foram 

impugnadas apenas no que se refere aos levantamentos batimétricos e sondagens, no total de 

R$ 65.800,00, que foram pagos em duplicidade, uma vez que o edital de licitação da obra já previa que 

seria obrigação da empreiteira a elaboração de estudos, projetos complementares e levantamentos 

topográfico e batimétrico. Ora, se o Estado pagou por esse serviço, cumpre ressarcir à União o valor 

que já estava incluso no objeto pago com recursos federais. 

18. Quanto à elaboração do projeto da ETA em fibra de vidro pré-fabricada, trata-se de serviço 

não previsto no contrato e, consequentemente, não justificado, no valor de R$ 149.807,25. Ao 

contrário do que afirmam os recorrentes, a própria nota fiscal de pagamento desse serviço, juntada por 

eles, registra que se trata de “pagamento da contrapartida do convênio celebrado entre o Ministério do 

Planejamento e Orçamento, Governo do Estado de Sergipe e a Deso” (peça 172, ps. 66 e 67).   

19. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de o convenente restituir aos 

cofres federais o montante aplicado em substituição à contrapartida não aplicada no objeto do 

convênio. Portanto, deve-se manter a impugnação dos valores referentes à elaboração do projeto da 

ETA. 

20. A gravidade das condutas que resultaram nas irregularidades constatadas nestes autos 

justifica a manutenção das sanções impostas pelo Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, inclusive a 

inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Deve-se, apenas, reduzir o 

valor do débito imputado e o das multas proporcionais, conforme proposto pela Serur e pelo MP/TCU. 

Ante o exposto, acolho integralmente os pareceres da unidade técnica e do MP/TCU e VOTO 

por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

  

 

1.1. Apensos: 005.750/2002-0; 005.054/2001-2; 009.334/2000-6; 009.132/1999-6. 

2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).  

3. Recorrentes: Arivaldo Ferreira de Andrade Filho (149.108.535-53); Marcelo Luiz Monteiro 

(119.955.995-49); e Construtora Gautama Ltda. (00.725.347/0001-00).  

4. Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Ubiratan Aguiar. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: José Rollemberg Leite Neto (OAB-DF 23.656) e outros, representando 

Construtora Gautama Ltda. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos 

contra o Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, que julgou irregulares as contas dos responsáveis pelas 

obras de construção da 1ª fase da 2ª etapa da Adutora do São Francisco, no Estado de Sergipe, no 

âmbito de ajuste firmado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Construtora 

Gautama Ltda; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de 

reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para dar a seguinte redação aos itens 9.4 e 

9.5 do Acórdão 1.263/2011-TCU-Plenário, mantendo-se inalterados os demais itens; 

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, 23, 

inciso III, e 24 da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4º, 210, caput, e 

214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Construtora Gautama Ltda. 

e dos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e condená-los, solidariamente, 

ao pagamento do montante de R$ 2.634.768,86 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, 

setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 

"a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 1º/2/1999 até a data do 

recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.5. aplicar, individualmente, à Construtora Gautama Ltda. e aos Srs. Arivaldo Ferreira de 

Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 

267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhes o prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 

214, III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga 

após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos 

recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, à Companhia de Saneamento de 

Sergipe (Deso), ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e ao Governo do Estado de 

Sergipe. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0270-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO II –  CLASSE II – Plenário 

TC 007.670/2012-5.  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

Recorrentes:  Luci Helena de Oliveira Garcia (320.566.569-49) e Sociedade Civil de 

Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras (CNPJ 05.365.641/0001-63). 

Advogado constituído nos autos: Rafael de Lima Felcar (OAB/PR 50.673). 

 

SUMÁRIO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES 

ELIDEM AS IRREGULARIDADES MOTIVADORAS DO JULGADO. PROVIMENTO. 

 

RELATÓRIO 
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Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Civil de Desenvolvimento 

Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras e por sua ex-presidente, Sra. Luci Helena de 

Oliveira Garcia, contra o Acórdão 696/2014-TCU-Plenário, por meio do qual foi decidido, em relação 

ao que interessa ao presente recurso, in verbis: 
9.2. julgar irregulares as contas de Mário Bonaldo, Roberto Padilha e Luci Helena de Oliveira Garcia; 

9.3. condená-los, em solidariedade com a Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e 

Socioeconômico do Brasil – Sodhebras, ao recolhimento ao Fundo Municipal de Saúde dos valores a seguir 

discriminados, acrescidos de encargos legais das datas especificadas até a data do pagamento:   

CONTRATO 259/2007 

Data de Origem  Débito (RS) 

31/12/2007 11.529,64 

31/1/2008 11.529,64 

28/2/2008 11.529,64 

31/3/2008 6.886,70 

30/4/2008 11.529,64 

31/5/2008 10.485,73 

31/7/2008 4.485,25 

31/8/2008 11.735,06 

30/9/2008 3.546,70 

31/10/2008 5.176,63 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2008 

Data de Origem Débito (RS) 

30/11/2008 19.586,18 

31/12/2008 20.707,50 

9.4. aplicar a todos os responsáveis solidários multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte  mil reais), a 

serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até 

a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 

.................................................................................................................................................................... 

9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos 

do art. 61 da Lei 8.443/1992; 

9.11. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, ao Ministério 

da Justiça/Secretaria Nacional de Justiça, tendo em vista o pedido de informações para subsidiar a instrução do 

processo administrativo 08001.003231/2012-19, instaurado para apurar se a Sociedade Civil de 

Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras deixou de atender aos requisitos da Lei 

9.790/1999, que a qualifica como Oscip; 

2. No âmbito da Serur, após análise do recurso, foi elaborada a instrução que reproduzo a seguir 

(peça 326): 
HISTÓRICO  

2. Trata-se de tomada de contas especial (TCE) autuada pela Secex/PR a partir da conversão do relatório 

de auditoria realizada nas prefeituras paranaenses de Castro, Paranaguá e Pinhais, com o objetivo de verificar a 

regularidade da aplicação dos recursos federais repassados a Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – Oscip, provenientes de transferências fundo a fundo da saúde (TC 003.953/2011-4).  

2.1. Referida fiscalização cuidou especificamente dos repasses às Oscips Instituto Confiancce e 

Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil, entidades contratadas pelos 

municípios mencionados, pagas, em parte, com recursos da União provenientes de transferências do Fundo 

Nacional de Saúde, para a prestação de serviços de saúde mediante a disponibilização de profissionais. 

2.2. Na auditoria foram identificadas as seguintes irregularidades:  

a - utilização da modalidade de licitação incorreta: pregão, concorrência e dispensa de licitação, em 

detrimento de concurso de projetos;  

b - contratação das Oscips por instrumento diverso de Termo de Parceria, em confronto com o art. 8º do 

Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;  
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c - inexistência de orçamento prévio nos processos de contratação das entidades, contrariando as 

disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002;  

d - superfaturamento caracterizado pelo pagamento de horas relativas a plantões médicos cujas prestações 

não foram comprovadas;  

e - não comprovação dos efetivos custos incorridos na prestação dos serviços, contrariando as disposições 

da Lei 9.790, de 23 de março de 1999;  

f - faturamento em desconformidade com as planilhas de custos dos correspondentes termos de 

parceria/contratos;  

g - comprovação irregular de custos descritos como pagamentos a título de coordenação, em valores e 

quantitativos superiores aos previstos nos termos de parceria;  

h - movimentação irregular de recursos financeiros arrecadados em razão de pagamentos efetuados no 

âmbito dos termos de parceria/contratos firmados com entes públicos, caracterizada por transferências e/ou 

saques em espécie de recursos financeiros das contas correntes específicas dos correspondentes ajustes para 

outras contas correntes da própria entidade ou de terceiros não identificados. 

2.3 As questões foram tratadas em processos distintos. A presente TCE foi gerada especificamente para o 

exame da constatação de não comprovação da regular execução das despesas no Contrato 259/2007 e na Ata de 

Registro de Preços 141/2008, firmados entre a Prefeitura Municipal de Pinhais-PR e a Sodhebras. 

2.4 Conforme descrito no item 4.1 do relatório de auditoria (peça 41 do TC 003.953/2011-4), observou-se 

que as despesas incorridas pela Sodhebras na execução do Contrato 259/2007 e na Ata de Registro de Preços 

141/2008 não foram corretamente comprovadas de modo a corresponder aos pagamentos efetuados pelo Fundo 

Municipal de Saúde (FMS). 

2.5  Os responsáveis, Srs. Mário Bonaldo, ex-prefeito municipal; Roberto Padilha, secretário municipal 

de saúde, e a Oscip Sodhebras, representada pelos presidentes Srs. Miguel Ângelo Crespo Garcia Junior (atual), 

e Luci Helena de Oliveira Garcia (até 29 de agosto de 2010), foram regularmente citados. 

2.6 As defesas dos responsáveis, com exceção de Miguel Ângelo Crespo Garcia Júnior que foi excluído 

da relação processual, foram rejeitadas, nos termos do acórdão recorrido anteriormente transcrito, contra o qual 

os recorrentes apresentam os recursos de reconsideração ora em análise. 

ADMISSIBILIDADE  

3.  Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade do recurso, onde a Serur concluiu pelo seu 

conhecimento e concessão dos efeitos suspensivo aos itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do acórdão recorrido, o qual 

foi acolhido pelo Relator, Ministro José Jorge, conforme Despacho constante da Peça 314.  

MÉRITO  

4.1  Constitui objeto do presente recurso definir se: 

a) as Oscip´s, no desempenho de suas atividades privada, estariam impedidas de participar de licitações e 

firmar contrato com a Administração Pública, ou de pactuar com a Administração Público por meio de outro 

instrumento que não seja o termo de parceria; 

b) o TCU teria extrapolado a competência de atuação prevista no art. 71 da CF; 

c) já teria ocorrido o prazo decadencial para a administração rever os seus atos, considerando inclusive a 

hipótese da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito; 

d) houve inadequação na metodologia de quantificação do débito; 

e) a multa aplicada está desproporcional; e 

f) era necessária a citação de todos os supostos responsáveis solidários. 

5. Da organização da sociedade civil de interesse público e o livre exercício de atividade econômica dos 

entes privados. 

Alegações  

5.1 As recorrentes Sodhebras e Luci Helena alegam que o acórdão recorrido viola o livre exercício de 

atividade econômica privada, mormente porque sendo as Oscip´s regida por normas de direito privado não há 

como impedi-las de participar de certames licitatórios, principalmente quando assim permite o edital. Arguem 

que ao contrário dos entes públicos, que podem fazer somente o que a lei autoriza, aos entes privados é 

permitido fazer tudo que a lei não veda. 

5.2 Defendem, também, que as Oscip´s não estão impedidas de firmarem contratos com a Administração. 

5.3 Ponderam, ainda, que a Lei 8.666/1993 não veda a participação de Oscip´s em certame licitatórios, 

nem impede que elas contratem com a Administração. Diante disso, não haveria porque considerar ilegal o 

contrato firmado entre a prefeitura de Pinhais/PR para o fornecimento de médicos e a Sodhebras. 

Análise 
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5.4 A discussão envolve diversos aspectos das defesas apresentadas pelos recorrentes, tais como: a 

natureza jurídica dos termos de parceria; a liberdade de atuação na atividade econômica constitucionalmente 

conferida aos entes privados; e a ausência de vedação na Lei 8.666/1993 para as Oscip´s participarem de 

licitação. 

5.5 Registre-se que a questão já vinha sendo debatida nesta Corte, conforme pode ser observado no 

Acórdão 1021/2007 – TCU-Plenário. Na ocasião ponderou-se que as ONG’s e as Oscip’s podem celebrar 

contratos administrativos com a Administração Pública para vender algo, seja serviço, produto ou até fazer uma 

obra, se essas forem suas atividades estatutárias. Em trecho constante dos itens 8 a 10 do Voto que fundamentou 

aquela deliberação, o Relator assim pronunciou: 

8. Ocorre que, além da obrigatoriedade de os objetivos sociais da Oscip estarem conformes às finalidades 

relacionadas no art. 3º da Lei n.º 9.790/99, as atividades desenvolvidas em concreto pela entidade também 

devem condizer com os limites e contornos dados pela Lei, que relaciona objetivos de interesse social, em 

complementação à atuação do Estado. É evidente que a prestação de serviços de programação de sistemas 

informatizados, objeto do certame em análise, é compatível com a Lei n.º 8.666/93; mas nada tem a ver com o 

relacionado no art. 3º da Lei n.º 9.790/99. 

9. No entanto, reconheço que a questão não é pacífica. Parece haver, inclusive, certa tendência a se aceitar 

que elas possam participar de licitações na Administração Pública, desde que a atividade a ser contratada esteja 

prevista no Estatuto: 

"Não é que elas não possam ser contratadas. Eventualmente elas podem, se a prestação de serviços e o 

fornecimento de bens estiver prevista dentre seus objetivos institucionais. Só que, em se tratando de contrato, 

está sujeito à licitação. Se a Administração Pública aceita contratar Oscip para fornecimento de bens e serviços, 

tem que haver licitação em que a entidade participe em igualdade de condições com outros possíveis 

interessados. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Palestra 'As Organizações Sociais e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Publico (Leis nºs 9.637/98 e 9.790/99)', proferida no seminário 'O Ministério 

Público e a Fiscalização das Entidades Não Governamentais de Interesse Público', retirada do site do Ministério 

Público do Estado de São Paulo)." 

10. Mas o desfecho da questão posta à apreciação do Tribunal prescinde dessa investigação. A 

incompatibilidade do objeto licitado com as finalidades institucionais do IBDCON é suficiente para resolvê-la. 

5.6 Registre-se, ainda, que a sinalização inicial constante do Acórdão 1.021/2007 – TCU-Plenário restou 

superada pelo recente Acórdão TCU 746/2014-Penário, que será analisado mais detidamente a seguir. Mas, não 

deixa de ser uma análise importante a realizada no âmbito do Acórdão 1.021/2007 – TCU-Plenário, no sentido 

de que as contratações, se permitidas, deveriam, no mínimo, restringir-se as atividades desenvolvidas em 

concreto pela entidade e se forem compatíveis com os objetivos relacionados no art. 3º da Lei 9.790/1999. 

5.7 De todo modo, a conclusão que se extrai do exame da Lei 9.790/1999 é de que a vocação das Oscip´s 

não é a atividade econômica, mas a social. O desenvolvimento de atividade econômica e comercial é apenas 

incidental. Verifica-se, ainda, conforme extrai-se dos Acórdãos 1.021/2007 e 746/2014, todos do Plenário, que a 

aptidão das Oscip´s restringe-se ao campo de sua atuação, limitando a possibilidade de estabelecerem vínculo 

com o estado. 

5.8 Ocorre que o fornecimento de mão-de-obra terceirizada é atividade nitidamente incompatível com a 

condição de Oscip, pois a intermediação de mão-de-obra não se coaduna com a natureza jurídica de tais entes, 

por se caracterizar como ato de comércio com finalidade econômica.  

5.9 Diante dessas evidências a discussão poderia encerrar-se aqui. Não obstante, é oportuno assinalar que 

recentemente o Acórdão TCU 746/2014 – TCU - Plenário adotou posição no sentido de que as organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, atuando nessa condição, não pode participar de certames da 

Administração Pública Federal, posto que essa conduta implica ofensa à Lei 9.790/1999 (Lei das Oscip´s), que 

dispõe ser o Termo de Parceria o meio adequado de relacionamento entre elas e o Poder Público, conforme 

observa a seguir: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. firmar entendimento no sentido de que é vedado às Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público - OSCIP, atuando nessa condição, participarem de processos licitatórios promovidos pela 

Administração Pública Federal; 

(...) 

5.10 Isso porque a parceria, a que se refere a Lei das Oscip´s, visa a cooperação em torno de objetivos de 

interesse comum dos participes, de onde se deduz que a natureza jurídica do termo de parceria é semelhante ao 

convênio. Não há propósito de ganho. Por consequência, isso exclui a hipótese de relação típica de natureza 
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contratual em que o pacto seja negócio de natureza patrimonial. Parece evidente que no Termo de Parceria deve 

estar presente o interesse recíproco e o objetivo de mútua cooperação, o que se opõe ao objetivo do contrato, 

que apresenta interesses opostos e preços a serem pagos em contraprestação do serviço executados. 

5.11 Não sendo contrato, as relações firmadas por meio do termo de parceria serão reguladas por regime 

jurídico próprio, que inclui, dentre outras obrigações, o dever de prestar contas e submissão a controles 

específicos. 

5.12 Essa é a disciplina imposta pelo art. 11 da Lei das Oscip´s que prevê que “a execução do objeto do 

Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público”, sendo que os resultados 

atingidos deverão ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro 

e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (§ 1° do art. 11), encaminhando a comissão à 

autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida (§ 2° do art. 11). 

5.13 Saliente-se que no termo de parceria as cláusulas essenciais são de adesão, conforme prevê o § 2º da 

art. 10 a Lei 9.790/1999: 

Art. 10. (...) 

§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público; 

II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou 

cronograma; 

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, 

mediante indicadores de resultado; 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por 

item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal 

a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e 

consultores; 

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de apresentar 

ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, 

contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação 

de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV; 

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o alcance das 

atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato 

do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado 

estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória do inciso V, 

sob pena de não liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria. 

5.14 No que se refere à liberdade de atuação dos entes, é fato que as Oscip’s são pessoas jurídicas de 

direito privado. Entretanto, cabe perquirir se dentre os vários aspectos que caracterizam as Oscip´s se elas têm a 

mesma liberdade de ação dos demais entes da iniciativa privada e se o escopo das áreas de atuação e objetivos, 

limitados pela lei, não implica também restrição em sua atuação enquanto agente econômico. 

5.15 A propósito, essa questão deve ser conjugada também com a disciplina do Estatuto das Licitações e 

Contratos que visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração, além de ser processada em observância ao princípio da igualdade. Aliás, cabe 

observar que a doutrina e a jurisprudência desta Casa, de fato, têm entendido que a licitação, dentre outros 

objetivos, visa propiciar amplo acesso, com igualdade de participação àqueles que desejam concorrer no torneio 

licitatório. Diante disso é que surge a dúvida se caberia afastá-la da possibilidade de contratar e concorrer nos 

certames. 

5.16 A esse respeito, cabe destacar que o princípio da livre iniciativa e livre exercício de atividade 

econômica previsto no art. 170 da Constituição Federal não é absoluto, pois comporta regramento, disciplina e 

limites legais, dentre eles, as restrições impostas pela própria forma de associação e de constituição jurídica 

livremente escolhida, bem como em função dos objetivos estatutários definidos. 

5.17 Diante desse viés jurídico, cabe ressaltar que há uma particularidade em relação às Oscip´s, vez que 

elas recebem uma qualificação especial, concedida pelo poder público, por serem exatamente sociedade civil 

sem fins lucrativos que, além de cumprirem determinados requisitos legalmente exigidos, têm por finalidade 

social uma das atividades enumeradas no art. 3º da Lei 9.790/1999, quais sejam: 

(...) 

I - promoção da assistência social; 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
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III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das 

organizações de que trata esta Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações 

de que trata esta Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de 

produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 

interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 

universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 

informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante 

a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, 

humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem 

fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. 

5.18 Destaque-se que o parágrafo único do art. 3º da Lei 9.790/1999 diz expressamente que a entidade se 

qualifica não somente pelo rol de objetivos definidos em seu estatuto, mas também pela dedicação em concreto, 

mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos 

físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras 

organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.  

5.19 No caso da Sodhebras, não há evidências de que ela seja qualificada a atuar na área de saúde. 

Embora o seu estatuto social (TC–003.953/2011-4, peça 31, p. 28-30), enumere como objetivos atuação na área 

de desenvolvimento social; na área de desenvolvimento da saúde; na área de preservação ambiental; e na área de 

educação, esporte, cultura e lazer, em verdade são designações genéricas insuficiente para comprovar o 

exercício de tais atividades. 

5.20 Um exemplo da generalidade de seus objetivos é indicação de atuação na área de saúde que assim 

reza no seu estatuto: 

b) na área de desenvolvimento da saúde: 

1 – Elabora e executar Planos Municipal de Saúde e seus respectivos programas e projetos; 

2 – Articular-se com Órgãos e instituições Públicas, no atendimento de situações de interesse comum e 

naqueles que, por interesse extraordinário ou de emergência, exijam soma de esforços; 

3 – Promover o levantamento dos problemas de saúde, localizando os pontos a serem atacados em função 

da maior ou menor incidência das doenças na população; 

4 – Promover ciclos de debates sobre as questões de higiene e saúde pública;  

5 – Elaborar e realizar campanhas educativas visando esclarecer a população (...) 

6 – Elaborar e executar programas de projetos especiais, objetivando a erradicação dos problemas (...) 

7 – Atuar na elaboração de execução de outros projetos, não relacionados nos itens anteriores, que visem 

o desenvolvimento de ações de saúde, oferecendo à população melhores serviços. 

5.21 Como se observa, as designações são genéricas e estão desacompanhadas de elementos que possam 

evidenciar qual é a real aptidão da entidade, ou seja, não há indicação do seu quadro de profissional, indicação 

de quantos médicos possui, quais especialidades, quais unidades de saúde dirige ou mantem, quais programas de 

saúde executa ou se já executou, etc. Isso é importante porque o rol de objetivos genéricos e abstratos elencados 

no estatuto social apenas pode atender a qualificação jurídica, mas não a qualificação técnica, a qual deve 

observar, inclusive, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 3º da Lei 9.790/1999 e no art. 30 da Lei 

8.666/1993, que estabelece critérios para essa habilitação técnica. 

5.22 Aliás, os critérios de habilitação em qualquer contratação deve observar as normas gerais. A esse 

respeito sequer há controvérsia de que se deve considerar, primordialmente, as atividades desenvolvidas em 

concreto pela entidade. Isso não se trata de exigência especifica para as Oscip´s, conforme pode ser observado 

no art. 27 e seguintes da Lei 8.666/1993, como segue: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 

relativa a: 
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I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.  

(...) 

5.23 A necessidade de se observar a qualificação técnica para se firmar contratação, convênio ou ajustes 

em geral já constava expressamente da Lei 8.666/1993. Entretanto, essa exigência foi reforçada no art. 8º da Lei 

13.019/2014, recém editada, in verbis: 

Art. 8o Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público 

considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional do órgão ou entidade da administração pública para 

instituir processos seletivos, avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário, fiscalizará a 

execução em tempo hábil e de modo eficaz e apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos 

determinados nesta Lei e na legislação específica. 

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal, 

quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e 

operacional de que trata o caput deste artigo. 

5.24 Portanto, não é suficiente que a Oscip esteja juridicamente habilitada, pois tanto as Leis 9.790/1999 

e 13.019/2014, quanto à Lei 8.666/1993 exigem, dentre outros, que na contração/termo de parceria seja 

considerada também a qualificação técnica do ente a ser firmado o ajuste. 

5.25 Por fim, no caso em exame, pesa em desfavor dos recorrentes, ainda, a ausência de evidências de que 

a Sodhebras, efetivamente, atuava na era a área de saúde, o que impossibilitaria tanto a sua participação no 

processo licitatório, quanto no estabelecimento de vínculo por meio de termo de parceria. 

6. Extrapolação da competência de atuação prevista no art. 71 da CF. Parâmetros para apuração do débito.  

Alegações  

6.1 Os recorrentes alegam que: 

a) não há previsão constitucional para o TCU alterar contrato extinto pelo adimplemento e transformá-lo 

em contrato de parceria; 

b) os contratos foram provenientes de concorrência em certame licitatório; 

c) TCU extrapolou sua competência ao exigir prestação de contas de contratos de prestação e serviço, 

sujeitando defendentes a metodologia de prestação de contas para os quais não era exigível, diante da natureza 

original do contrato. 

Análise 

6.2 De início, cabe esclarecer que a maioria das alegações tratada neste tópico é consequência da 

desconsideração do contrato de prestação de serviço e, a partir de então, da exigência de prestação de contas, 

parâmetros esses que norteou a metodologia de apuração do débito, a qual também serviu de parâmetro para a 

realização das citações. 

6.3 A esse respeito, é preciso considerar que as evidências indicam que a Sodhebras é uma Oscip de 

fachada, constituída formalmente para favorecer os dirigentes, sem atentar para os objetivos sociais e para o 

interesse público que caracteriza esse tipo de organização. Há de se destacar que as irregularidades identificadas 

ultrapassaram os limites dos aspectos formais, ocasionando danos não somente aos aspectos materiais, mas 

também à imagem das demais Oscip´s, que a rigor deveriam agir como parceiras do poder público na prestação 

de serviços a sociedade. 

6.4 Destaque-se que a obtenção do certificado Oscip´s emitido pelo poder público federal impõe a elas 

também o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de transparência 

administrativas. Frise-se que elas não podem distribuir entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades. 

Isso implica a obrigação de reaplicar, integralmente, em suas finalidades as sobras orçamentárias. 

6.5 Então, é da gênese das Oscip´s o dever de adoção de práticas de gestão administrativas e contábeis 

que possibilitem a transparência. As práticas contábeis e administrativas devem ser suficientes para coibir a 

obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação 

no processo decisório. 

6.6 Frise-se que tais práticas e deveres independem se as receitas foram provenientes de repasses por 

meio de termos de parceria ou por meio de outras atividades regulares de prestação de serviços. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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6.7 Entretanto, ao examinar a gestão da Sodhebras, conforme consignado no subitem 3.8 do Relatório que 

fundamentou a deliberação ora recorrida (peça 272, p. 2), constatou-se: 

3.8. movimentação irregular de recursos financeiros arrecadados em razão de pagamentos efetuados no 

âmbito dos termos de parceria/contratos firmados com entes públicos, caracterizada por transferências e/ou 

saques em espécie de recursos financeiros das conta-correntes específicas dos correspondentes ajustes para 

outras conta-correntes da própria entidade ou de terceiros não identificados.  

6.8 O que se identifica no caso da Sodhebras é semelhante ao constatado no caso do CIAP, no Município 

de Londrina/PR, conforme evidenciado no Relatório elaborado pela Secretaria Federal de Controle constante do 

TC–003.953/2011-4 (Peça 21), que ao examinar a gestão do CIAP, constatou distribuição de recurso 

proveniente do superávit para pessoas e empresas ligadas aos membros do grupo. Aliás, o modus operandi é 

semelhante ao relatado no subitem 3.8 do Relatório que fundamentou o Acórdão recorrido, como segue: 

a) Fato: 

Conforme destaque no item 3.2.1, os saldos remanescentes das contas dos projetos são transferidos para a 

conta corrente n. 112.556-7 (conta matriz do CIAP); desta conta, parte são sacados em espécie por pessoas 

ligadas a entidade ou transferidos, por meio de transações suspeitas, a empresas ligadas ao núcleo familiar dos 

dirigentes da entidade. (...) (TC – 003.953/2011-4, Peça 21, p. 65) 

6.9 É por essas razões que se impõe às Oscip´s o dever de transparência independentemente de os 

recursos geridos serem provenientes de contrato de prestação de serviços ou de termo de parceria. Portanto, não 

tem fundamento a alegação de que foi surpreendida com a mudança de regras, sujeitando os defendentes a 

metodologia de prestação de contas para os quais não estavam preparados (organização de guarda de 

documentos), não se configurando, também, hipótese de contas iliquidáveis. 

6.10 Sendo assim, está correta a desconsideração do contrato de prestação de serviço, em face das 

irregularidades apontadas, e, em seu lugar, o estabelecimento de exigência de prestação de contas, posto que não 

se observou, na contratação, os objetivos relacionados no art. 3º da Lei n.º 9.790/1999, com as atividades 

desenvolvidas em concreto pela recorrente, circunstancias que desnaturam o ajuste então realizado. Como 

também os gestores não observaram regras básicas de transparência na gestão dos recursos geridos pela 

entidade. 

6.11 Por tais razões, conforme Acórdãos 1.021/2007 e 746/2014-TCU-Penário, diante da inadequação do 

contrato firmado, e ante a evidência de dano causado ao erário, não há dúvidas que incide a competência do 

TCU prevista no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal que preconiza que “prestará contas qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária.” 

7. Do prazo decadencial para a administração rever os seus atos, considerando inclusive a hipótese da 

segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. 

Alegações  

7.1 Os recorrentes arguem que a decisão recorrida ofendeu ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, 

inciso XXXVI), em razão de suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, 

considerando as seguintes premissas: 

- a recorrente Sodhebras teria firmado contrato de prestação de serviço, após vitória em certame 

licitatório, realizado sobre a diretrizes da Lei 8.666/1993; 

- passado algum tempo, sobreveio da decisão do TCU e alterou a relação jurídica de contrato de prestação 

de serviço para termo de parceria; 

- que a anulação do ato administrativo após a assinatura do contrato e extinção do negócio jurídico ferem 

de morte a segurança jurídica e o direito adquirido; 

- que, no âmbito da administração, já teria decaído o prazo para impugnação do certame pela esfera 

administrativa, sendo que era realidade só poderia ser alterada via judicial, se não houvesse transcorrido o prazo 

decadencial para tanto. 

Análise 

7.2 Primeiramente, destaque-se que não se aplica aos procedimentos de apuração e recomposição de dano 

ao erário o instituto da decadência. Pois esse instituto incide sobre os procedimentos decorrentes do dever de 

autotutela e se refere ao direito de a administração anular seus atos eivados de ilegalidade, o que, em absoluto, 

não é o caso em exame. Por essa razão, é forçoso concluir que não se aproveita ao exame dos presentes recursos 

a alegação de decadência. 

7.3 Aplica-se à presente apuração a hipótese de prescrição. Mas de todo modo, isso não se aproveita aos 

recorrentes porque conforme incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no âmbito desta Corte de 
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Contas, o qual foi julgado pelo Acórdão 2.709/2008 – Plenário (TC-005.378/2000-2), as ações de apuração de 

dano são imprescritíveis. Por meio desse decisum, firmou-se o entendimento segundo o qual são imprescritíveis 

as ações de ressarcimento por prejuízos gerados ao Erário, em consonância com posicionamento do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, exarado em sede de Mandato de Segurança (MS 26.210-9/DF, Relator Ministro 

Ricardo Lewandowski).  

7.4 Por outro lado, o ato jurídico perfeito é aquele realizado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou, satisfazendo todos os requisitos formais para gerar a plenitude dos seus efeitos, tornando-se portanto 

completo ou aperfeiçoado. Sua importância para o direito é a proteção dada à pessoa da imutabilidade da 

situação jurídica que de boa-fé foi realizada dentro dos parâmetros legais quando sobrevém nova lei. Trata-se, 

portanto, de direito intertemporal, conforme previsão na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e na 

Constituição Federal. 

7.5 Mas essa não é a realidade que se verifica no presente caso. O que se depara é com um ato ilegal que 

não preencheu os requisitos legais. 

7.6 No mais, nem mesmo no direito privado atualmente prevalece a forma extremista do contratualismo, 

onde a vontade das partes é lei, independentemente de qualquer outra limitação. Por exemplo, essa mudança 

está sinalizada no art. 421 do novo Código Civil: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites 

da função social do contrato”. Sobre essa nova ordem, a doutrina entende que a “liberdade de contratar” refere-

se ao conteúdo do contrato, suas cláusulas, condições, regras, etc., as quais devem observar os limites legais, a 

função social do contrato, os princípios, etc. Nesse contexto, o contrato no direito privado passou a ser visto 

como um elemento de eficácia social, que não deve ser cumprido tendo em vista somente o interesse do credor e 

do devedor, mas também o benefício para a sociedade. 

7.7 De modo semelhante, no direito público prevalece o interesse da coletividade sobre o privado, razão 

porque tanto a liberdade de contratar como o conteúdo dos contratos são limitados pela norma legal. Nesse 

sentido, o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e deles 

não podem se afastar ou desviar.  

7.8 Nesse contexto, os contratos administrativos estão vinculados não só ao edital, mas também à norma 

legal. Porquanto, ainda que o contrato tenha sido firmado por meio de licitação, tal ajuste é nulo, posto que 

contrário à lei. Essa é exatamente a situação dos contratos firmados entre a Prefeitura de Pinahis/PR e a 

Sociedade de Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras, visto que o único 

instrumento possível para se estabelecer o vínculo era o termo de parceria, no entanto, em seu lugar, o contrato 

administrativo. 

7.9 De outro modo, ressalte-se que quando o ato administrativo apresenta desconformidade com a lei cabe 

à Administração adotar as medidas necessárias para extirpar a ilegalidade, quando sanável, ou para a anulação 

do ato, quando insanável. 

7.10 Ademais, o ajuste firmado foi ilegal, não comportando, assim, a proteção do princípio da segurança 

jurídica, diante de uma circunstância em que claramente o princípio da legalidade não foi observado.  

8. Da inadequação da metodologia de quantificação do débito e apuração por débito por estimativa. 

Alegações 

8.1 Os recorrentes alegam que as condutas irregulares não foram adequadamente descritas. Pois não se 

teria apontado quais fatos foram considerados para reprovação da conduta. Estaria inserido nesse contexto, a 

metodologia de apuração do débito, conforme o Acórdão teria reconhecido que o trabalho da equipe de auditoria 

teria sido pautado pela amostragem. Concluem que esse procedimento teria violado o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. 

Análise 

8.2 Sem razão os recorrentes, pois não procedem as críticas referentes à metodologia de quantificação do 

débito, assim como também não procede a afirmação de que o débito foi constituído por amostragem.  

8.3 Ressalte-se que a apuração do débito seguiu metodologia compatível com o modelo de prestação de 

contas. Ou seja, o exame baseou nos documentos apresentados pelo gestor. Como é próprio de uma prestação de 

contas, todos os elementos são do conhecimento e domínio do gestor, pois ele é o responsável pela sua 

produção, organização e guarda. 

8.4 Sobre a apuração do débito, é importante ressaltar que ele decorreu do confronto entre os valores 

pagos pelo Fundo Municipal e as despesas comprovadamente aplicadas no objeto pactuado, tudo elaborado com 

base na documentação e informações prestadas pelo próprio gestor. 

8.5 Por certo, no regime de prestação de contas, não cabe ao Controle apresentar os elementos probatórios 

nos moldes do direito processual penal, conforme alegam os recorrentes. No direito financeiro, cabe ao gestor o 

ônus da prova, ou seja, se ele recebeu os recursos, cabe a ele demonstrar como tais recursos foram utilizados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ato_jur%C3%ADdico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
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Por força do que dispõe o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, bem assim o art. 93 do Decreto-lei 

200/1967, c/c o art. 66 do Decreto 93.872/1986, compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos 

recursos públicos, isto é, cabe ao gestor o ônus da prova. O Tribunal firmou jurisprudência nesse sentido, 

conforme se verifica nos Acórdãos 903/2007–1ª Câmara, 1.445/2007–2ª Câmara e 1.656/2006–Plenário. 

8.6  Tal entendimento é confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão proferida em sede de 

Mandado de Segurança (MS 20.335/DF, Relator Ministro Moreira Alves), cuja ementa da deliberação vem 

transcrita a seguir. 

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTAS 

JULGADAS IRREGULARES. APLICACÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 

199/67. A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA DE 

SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A CERCEAMENTO DE 

DEFESA. EM DIREITO FINANCEIRO, CABE AO ORDENADOR DE DESPESAS PROVAR QUE NÃO É 

RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES, QUE LHE SÃO IMPUTADAS, DAS LEIS E REGULAMENTOS NA 

APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. COINCIDÊNCIA, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI ALEGADO, 

ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO, NO TOCANTE À IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (grifos acrescidos). 

8.7 Desse modo, não há como acolher as razões apresentadas pelos recorrentes, posto que cabe ao gestor 

apresentar os elementos probatórios, de forma clara, que indiquem a aplicação dos recursos a ele repassado. 

9. Da desproporcionalidade da multa aplicada. 

Alegações 

9.1 As recorrentes Sodhebras e Luci Helena alegam que foi atribuída multa mesmo diante da ausência de 

norma de conduta proibitiva. Ainda assim, a multa foi fixada em patamar exacerbado de R$ 20.000,00. Salienta 

que a dosimetria da pena foi motivada por: participação em licitação e firmar contrato de prestação de serviço e 

cumprir o contrato integralmente. 

9.2 Por fim, ressaltam que não há no ordenamento jurídico norma de proibição de Oscip´s contratarem 

com o poder público através de licitação. Por essa razão, a penalidade pecuniária imposta em valor tão elevado 

mostra-se impropria e desproporcional. 

Análise 

9.3 Sem razão as recorrentes. Pois, de um lado, o fundamento da multa ora impugnada é o art. 57 da Lei 

8.443/1992, que tem como limite máximo cem por cento do valor atualizado do dano causado ao erário. De 

outro, verifica-se o valor da multa está dentro do limite autorizado pela norma legal, posto que o valor do dano é 

muito superior. 

9.4 Na dosimetria da pena, evidentemente, deve-se considerar o grau de reprovabilidade da conduta dos 

agentes. No caso, o ponto fulcral foi a “não comprovação de despesas que compõem os custos incorridos na 

execução dos ajustes firmados entre a Sodhebras e o município de Paranaguá, quais sejam: Contratos 159/2007 

e Ata de Registro de Preços 141/2008.” 

9.5 Conforme exaustivamente analisado nestes autos, as Oscip´s são associações de pessoas que, nos 

termos do art. 53 do Código Civil, podem ser organizadas somente para fins não econômicos. Essa forma 

associativa não prevê qualquer hipótese de distribuição de sobras decorrentes de superávit aos associados. 

Consequentemente, eventuais sobras devem, necessariamente, ser reaplicadas nos mesmos fins do projeto. 

9.6 Nesse contexto, pesa em desfavor das recorrentes a movimentação irregular de recursos financeiros, 

caracterizada por transferências e/ou saques em espécie de recursos financeiros das contas correntes específicas 

dos correspondentes ajustes para outras contas correntes da própria entidade ou de terceiros não identificados. 

9.7 Dessa forma, não vejo como acolher as alegações de defesa das recorrentes. 

10. Da citação de todos os responsáveis solidários. 

Alegações 

10.1 Os responsáveis alegam que teria havido ausência de citação de responsáveis solidários tais como 

Conselho Municipal de Saúde e Município, em afronta ao devido processo legal. 

10.2 Esclarece que o Conselho Municipal de Saúde, pela disposição da Lei Complementar 141/2012, 

como órgão de controle interno do Município, e, por via de consequência, também como ente controlador das 

Parcerias com as Oscip´s, nos termos do art. 11 da Lei n. 9.790/1999 e art. 17 do Decreto n. 3.100/1999. Em 

assim, entendidas como irregulares as contas apresentadas, ante a suposta ausência de comprovação de 

despesas, deveria ter esta Corte de Contas determinado a citação de todos os membros do Conselho Municipal 

de Saúde, como responsáveis solidários, nos termos da clara e inequívoca disposição do art. 51 da Lei Orgânica 

do TCU, in verbis: 
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Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

10.3 Todas as prestações de contas quadrimestrais do Fundo Municipal de Saúde, referentes aos ajustes 

celebrados entre o Município e a Recorrente, foram enviadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Análise 

10.4 Sem razão os recorrentes, pois não se trata, aqui, de litisconsórcio necessário, o que na sua visão dos 

recorrentes levaria a extinção do processo. No caso, no máximo, poderia se cogitar de litisconsórcio facultativo, 

o que não tem o condão de tornar nulo o presente processo.  

10.5 Frise-se que o litisconsórcio necessário somente ocorre por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, o que não 

ocorre na processualística do TCU. Ademais, os institutos contidos no Código de Processo Civil são aplicados 

apenas subsidiariamente ao TCU (artigo 298 do RI/TCU), ou seja, ficam limitados às hipóteses de ausência de 

normativo legal ou regimental próprio para a situação em concreto e desde que compatíveis com a Lei Orgânica. 

10.6 Nos processos de contas, esta Corte analisa individualmente a conduta dos responsáveis para 

concluir pela participação e responsabilidade de cada um deles pelo dano/prejuízo apurado. Ainda, por força do 

instituto da solidariedade (art. 16, § 2°, da Lei 8.443/1993), pode o Tribunal citar e eventualmente a União 

cobrar, de um ou de todos os indivíduos que concorreram para o dano, sem que a ausência de chamamento de 

algum deles implique em nulidade do processo ou das citações regularmente efetuadas. De todo modo, ao 

interessado é facultado o exercício de ação regressiva contra quem entender responsável pelo débito (art. 77, III, 

do CPC e 283, do CC-02).  

CONCLUSÃO 

11. O cerne das questões tratadas nesses recursos gira em torno das consequências da desconsideração do 

contrato de prestação de serviço e, a partir de então, da exigência de prestação de contas, parâmetros esses que 

norteou a metodologia de apuração do débito, a qual também serviu de parâmetro para a realização das citações. 

11.1 Conquanto, conforme sinalização no Acórdão 1.021/2007 – TCU-Plenário, ainda que fosse admitido 

às Oscip´s estabelecerem vínculo com a Administração por meio de contratos firmados em decorrência de 

certame licitatórios, os objetos dos ajustes deveriam ser compatíveis com as atividades desenvolvidas em 

concreto pela entidade, o que não se observa no presente caso. Não obstante, o Acórdão TCU 746/2014-Penário 

firmou entendimento mais rígido, no sentido de que o único instrumento possível de ser firmado com as Oscip´s 

é o termo de parceria. 

11.2 Impõe-se as Oscip´s o dever de transparência independentemente de os recursos geridos serem 

provenientes de contrato de prestação de serviços ou de termo de parceria.  

11.3 As Oscip´s, no desempenho de sua atividade privada, não gozam da mesma liberdade dos demais 

entes privados, primordialmente nas relações com o poder público. 

11.4 A competência do TCU para apreciar a matéria, que trata de recurso do SUS, está prevista no art. 71 

da CF, na Lei 8.080/1990 e Lei Complementar 141/2012. 

11.5 Não se aplica aos procedimentos de apuração e recomposição de dano ao erário o instituto da 

decadência. Esse instituto incide sobre os procedimentos decorrentes do dever de autotutela e se refere ao direito 

de a administração anular seus atos eivados de ilegalidade, o que, em absoluto, não é o caso em exame. 

11.6 Não se observa no caso em exame a hipótese do litisconsórcio necessário, mas de litisconsórcio 

facultativo, o que não tem o condão de tornar nulo o presente processo. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

12. Diante do exposto, propõe-se:  

a) com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento;   

b) dar ciência da deliberação que vier a ser adotada aos recorrentes e demais interessados.  

3. O corpo diretivo da Serur, bem assim o Ministério Público, representado nos autos pelo 

Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifestaram-se de acordo com a proposta supra (peças 

327/328). 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 
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Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Civil de Desenvolvimento 

Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras e por sua ex-presidente, Sra. Luci Helena de 

Oliveira Garcia, contra o Acórdão 696/2014-TCU-Plenário. 

2. Por meio dessa deliberação, este Plenário julgou irregulares as contas da referida senhora, do 

ex-prefeito e do ex-secretário de saúde do município de Pinhais/PR, condenou-os, solidariamente com 

a Sodhebras, ao pagamento do débito total original de R$ 128.728,31 e aplicou-lhes a multa do art. 57 

da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20 mil, em razão da ausência de comprovação da execução de parte 

das despesas (custos incorridos na prestação dos serviços) relativas ao Contrato 259/2007 (R$ 

88.434,63) e à Ata de Registro de Preços - ARP 141/2008 (R$ 40.293,68), firmados entre a referida 

Oscip e o município de Pinhais. 

3. O mencionado contrato tinha por objeto a prestação de serviços na área de enfermagem 

(enfermeiro e técnico de enfermagem) e a ata de registro de preço na área médica (generalista e 

pediatra). O valor pactuado no primeiro foi de R$ 591.263,64 (vigência de 1/12/2007 a 30/11/2008; 

posteriormente, foi aditado em R$ 676.240,06, com nova vigência de 1/12/2008 a 30/11/2009). No 

segundo, o valor máximo da contratação foi de R$ 1.910.000,00 (total pago ao fim da avença: R$ 

1.375.928,00; vigência de 17/9/2008 a 21/9/2009) (peça 4, p. 2/6 deste processo e peças 48, p.17 e 59, 

p. 126 do TC 007.496/2012-5). 

4. A Serur e o Ministério Público junto a este Tribunal propuseram o conhecimento do presente 

recurso e, no mérito, seu não provimento.  

5. Ressaltando que “o cerne das questões tratadas nesses recursos gira em torno das 

consequências da desconsideração do contrato de prestação de serviço e, a partir de então, da exigência 

de prestação de contas, parâmetros esses que nortearam a metodologia de apuração do débito, a qual 

também serviu de parâmetro para a realização das citações”, o órgão instrutivo concluiu que “ainda 

que fosse admitido às Oscip´s estabelecerem vínculo com a Administração por meio de contratos 

firmados em decorrência de certame licitatórios, os objetos dos ajustes deveriam ser compatíveis com 

as atividades desenvolvidas em concreto pela entidade, o que não se observa no presente caso. Não 

obstante, o Acórdão TCU 746/2014-Penário firmou entendimento mais rígido, no sentido de que o 

único instrumento possível de ser firmado com as Oscip´s é o termo de parceria”. 

6. Ainda, que se impõe às Oscips o dever de “transparência independentemente de os recursos 

geridos serem provenientes de contrato de prestação de serviços ou de termo de parceria”. Assim, 

segundo a unidade técnica, como não foi comprovada a regular aplicação da parte inquinada dos 

recursos pagos à entidade, nos valores indicados no segundo parágrafo deste voto (relativa a custos 

incorridos com a prestação dos serviços contratados), o débito não poderia ser afastado, razão da 

proposta pelo improvimento do presente recurso. 

7. Igualmente a essas instâncias, entendo que o presente recurso, por reunir os requisitos de 

admissibilidade previstos para a espécie, merece ser conhecido. No mérito, contudo, ao contrário do 

desfecho por elas proposto, propugno o provimento do recurso interposto, para afastar o débito 

inicialmente imputado. 

8. Preliminarmente, registro a deliberação adotada por este Tribunal por meio do Acórdão 

4.656/2015-TCU-2ªCâmara, decorrente da apreciação de representação (TC 007.529/2012-0) acerca de 

possível irregularidade na aplicação de recursos federais repassados à Sodhebras, pelo município de 

Pinhais, por conta dos instrumentos ora tratados. No âmbito do referido processo, promoveu-se a 

audiência do ex-gestor municipal, Mário Bonaldo, para, dentre outros, justificar “a utilização do 

pregão presencial 048/2008 [que resultou na ARP 141/2008] e da concorrência 34/2007 [que resultou 

no Contrato 259/2007] em detrimento de concurso de projetos, com infringência ao art. 23 do Decreto 

3.100/1999” e a “contratação da Sodhebras por meio da ata de registro de preços 141/2008 e do 

contrato 259/2007, em detrimento de termo de parceria, com infração ao art. 8º do Decreto 

3.100/1999”. 

9. Sobre ambos os fatos, a Relatora daquele processo, Ministra Ana Arraes, deixou consignado 

em seu voto, in verbis: 
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5. Concordo com a unidade técnica que se deve acatar as justificativas referentes a não realização de 

concurso de projetos (item 2, alínea "a"). 

6. Embora o Tribunal, ao apreciar os estudos realizados por grupo de trabalho, tenha firmado 

entendimento de que "é vedado às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição, participarem de processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal" 

(acórdão 746/2014 - Plenário), certamente existiam dúvidas sobre o assunto à época do processamento da 

licitação em tela. Além disso, a obrigatoriedade de realização de concurso de projetos para seleção dessas 

entidades só passou a ser expressamente estabelecida mediante norma posterior (Decreto 7.568/2011). 

7. Quanto à segunda questão (alínea "b"), destaco que não foi questionada a utilização de ata de registro 

de preços e de contrato, mas a formalização de instrumento outro que não o termo de parceria (art. 8º do Decreto 

3.100/1999) para formação de vínculo com a Oscip. 

8. Neste ponto, discordo da rejeição das justificativas por entender que o assunto está diretamente 

relacionado ao indício de irregularidade há pouco tratado. Nos termos do preâmbulo do edital do pregão 

presencial 048/2008, os procedimentos visavam à contratação da prestação de serviços de médico generalista e 

de médico pediatra para o pronto atendimento 24 horas e eventualmente nas unidades básicas de saúde do 

município e estavam sendo realizados de acordo com as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002. Era permitida a 

participação no certame de qualquer pessoa jurídica (Oscip ou não) que atuasse no ramo pertinente ao objeto da 

licitação. Não havia previsão de ser assinado termo de parceria caso uma Oscip vencesse a licitação. 

9. Destarte, ao homologar a licitação e firmar a ata de registro de preços em favor da Sodhebras, o 

administrador municipal entendia que não havia ilegalidade na participação dessas entidades no procedimento 

licitatório e, do mesmo modo, na respectiva contratação. 

10. Por meio do já mencionado acórdão 746/2014 - Plenário, esta Corte decidiu que as Oscips não podem 

participar de licitações realizadas nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 e assinar os respectivos 

contratos, pois "permitir que as OSCIP participem de licitações desvirtuaria o objetivo primordial para o qual 

foram criadas, qual seja, estabelecer cooperação com o Poder Público mediante a celebração do Termo de 

Parceria", nos termos da Lei 9.790/1999. O Tribunal, porém, não deliberou que caberia assinar termo de 

parceria quando Oscip participasse, ainda que indevidamente, de licitação realizada com base naqueles 

normativos. 

11. Nesse cenário, considerando, como dito, que o entendimento foi firmado posteriormente aos 

procedimentos adotados pelo município de Pinhais/PR, não é razoável a aplicação de multa ao responsável 

também neste ponto. 

10. À época, foi aplicada multa ao ex-prefeito apenas em virtude da “ausência de orçamento 

detalhado no pregão presencial 048/2008 e na concorrência 34/2007”, oportunidade em que também 

foi determinado ao “Município de Pinhais/PR que, ao elaborar orçamento estimativo para contratação 

de obras, serviços ou bens com recursos da União, indique fontes e/ou elabore planilha detalhada que o 

justifique”. 

11. Importante registrar também o entendimento adotado por este Tribunal, ancorado no voto da 

Relatora, Ministra Ana Arraes, quando do julgamento do TC 007.496/2012-5 (Acórdão 5.664/2015-

TCU-2ª Câmara), em relação à execução, em 2009, dos serviços contratados por meio da ARP 

141/2008 e do Contato 2009/2007.  

12. Informe-se, por pertinente, que tanto no mencionado TC 007.496/2012-5 quanto neste que 

ora se julga, a execução dos serviços relativos ao Contrato 259/2007 e à ARP 141/2008 é analisada. 

Entretanto, nos presentes autos é examinada a aplicação dos recursos repassados à Sodhebras, à conta 

daqueles instrumentos, nos exercícios de 2007 e 2008 (gestão municipal 2005-2008); e, no outro 

indicado, examinada a aplicação dos recursos repassados em 2009 (gestão municipal de 2009-2012), 

com vistas a particularizar as responsabilidades dos diversos gestores municipais.  

13. No tocante à execução desses instrumentos no exercício de 2009, este Tribunal afastou o 

débito incialmente apontado, por entender ter ficado comprovada a prestação dos serviços contratados, 

sob os seguintes fundamentos que se extraem do voto condutor do Acórdão 5.664/2015-TCU-2ª 

Câmara:  

18. Em resposta às citações efetuadas, os administradores municipais apresentaram documentação 

comprobatória da regularidade das despesas impugnadas nesta TCE referentes ao contrato 259/2007 e às atas de 

registro de preços 141/2008, 55/2009 e 82/2010, conforme listado nas tabelas do item 13 deste voto 

[“protocolos de pagamentos efetuados pelos serviços prestados às peças 50, p. 11/106, 62 a 67, nos quais 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140402/AC_0746_09_14_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140402/AC_0746_09_14_P.doc
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constam ordens de pagamentos, notas fiscais, termos de recebimento de serviços, comprovantes de depósitos a 

Sodhebras, guias de recolhimento da previdência social” e “extratos bancários à peça 49” e “protocolos de 

pagamentos efetuados pelos serviços prestados ..., nos quais constam ordens de pagamentos, notas fiscais, 

termos de recebimento de serviços, comprovantes de depósitos a Sodhebras, guias de recolhimento da 

previdência social”]. 

19. Ademais, para que não restassem dúvidas quanto à prestação do serviço, o representante do município 

trouxe ao gabinete desta relatora prontuários médicos dos meses cujas despesas foram questionadas neste 

processo, cujo acesso foi autorizado por mandado judicial, para comprovar os atendimentos efetivamente 

realizados. Referidos prontuários, por tratarem de documentação médica com informações privadas e de caráter 

sigiloso, se encontram sob guarda da prefeitura (exemplos de prontuários às peças 315 a 319). 

21.A unidade técnica não questionou a efetiva prestação dos serviços no período referente aos débitos ora 

em discussão, nem a validade da documentação probatória apresentada pelos responsáveis.  

22. Reconheceu a dificuldade “de encontrar parâmetros objetivos e seguros para correlacionar 

quantitativos de uma série de procedimentos com horas trabalhadas pelos profissionais de saúde”, até porque 

“os contratos não trazem tais parâmetros, correlacionam os valores financeiros com horas de serviços 

prestados”. 

23. E reforçou o método apontado para calcular o débito, que é “a não comprovação dos custos incorridos 

pela Oscip contratada, conforme demonstram os cálculos efetuados a partir da documentação apresentada”. 

24. Ao considerar que as particularidades do caso concreto pautam o encaminhamento de cada processo 

trazido ao descortino do TCU e que, diferentemente dos demais processos referenciados no item 17 deste voto, a 

própria unidade técnica não questionou a legalidade da documentação apresentada e a efetiva prestação do 

serviço, entendo que não há que se falar da existência de débitos a serem imputados aos responsáveis.  

25. A uma, porque o município de Pinhais pagou à Sodhebras os exatos valores contratados pela hora de 

serviços médicos generalista e de pediatria, de profissionais de enfermagem, de psiquiatria e de terapeutas 

ocupacionais nas unidades de saúde da localidade; a duas, porque a documentação constante destes autos, 

especialmente fichas de registro dos empregados que prestaram os serviços de saúde contratados (peça 81 a 148) 

e prontuários de atendimento, comprovam que os serviços foram prestados.  

26. No presente caso, imputar débito aos responsáveis com a comprovação da efetiva prestação do serviço 

configuraria enriquecimento sem causa da Administração. 

14. Isto posto, faço as seguintes considerações. 

15. Como ressaltou a Ministra Ana Arraes, no voto que fundamentou o Acórdão 4.656/2015-

TCU-2ªCâmara, a impossibilidade de as Oscips participarem de licitações somente foi                                                                                                                                                                                   

definitivamente pacificada por este Tribunal em 2014, mediante o Acórdão 746/2014-TCU-Plenário. À 

época das contratações ora examinadas, ocorridas em 2007 e 2008, a questão ainda era nebulosa, 

motivo por que, inclusive, não foi aplicada multa ao ex-gestor municipal de Pinhais. Veja-se que a 

imposição de concurso de projetos para a escolha de Oscips para a celebração de termos de parceria 

somente ocorreu em 2011. Antes disso, tal procedimento era apenas uma possibilidade (art. 23 do 

Decreto 3.100/1999). 

16.   Logo, o entendimento do então gestor municipal no sentido da regularidade da participação 

da Sodhebras nas licitações que então promovia não era, à época, desarrazoada. Por corolário, 

finalizados os certames, em ambiente de aparente regular concorrência, firmou-se os contratos em 

exame.  

17. Nessas condições, não me parece adequado o exame da regularidade da execução dos 

instrumentos em tela como se fossem termos de parceria, mas sim como contratos administrativos, 

como de fato foram inicialmente recepcionados pelas partes interessadas. Isso importa porque a forma 

de se verificar a regular execução de um e de outro tem diferença significativa. 

18. No âmbito dos termos de parceria, considerando o vínculo de cooperação entre as partes para 

o fomento e a execução das atividades de interesse público, a oscip deve comprovar a execução do 

objeto pactuado, com o estabelecimento do necessário nexo de causalidade entre as despesas realizadas 

e os recursos transferidos pelo poder público (resultados alcançados e prestação de contas dos gastos e 

receitas efetivamente realizados, ou seja, a demonstração das origens e aplicações de recursos).  

19. No contrato administrativo, todavia, busca-se verificar tão somente o implemento da 

obrigação contatual por parte do contratado, ou seja, a efetiva prestação dos serviços contratados, 

sendo irrelevante se para tal foram aportados recursos pagos no âmbito do contrato respectivo ou não. 
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Frise-se, por pertinente, que, nesse diapasão, a jurisdição deste Tribunal alcança a entidade contratada 

conforme dispõe o § 2 º do art. 16 da Lei 8.443/1992, que impõe a fixação da responsabilidade 

solidária do “terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer 

modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado”.  

20. Essa última vertente, inclusive, foi a adotada pela Ministra Ana Arraes quando analisou a 

execução, em 2009, de ambos os instrumentos. Ao entender comprovada a efetiva prestação dos 

serviços, não mais buscou vincular os recursos pagos à entidade a cada custo incorrido na execução 

desses serviços. Conforme ressaltou, “imputar débito aos responsáveis com a comprovação da efetiva 

prestação do serviço configuraria enriquecimento sem causa da Administração”. 

21. Na esteira do entendimento da ilustre Relatora, passo a analisar o presente feito. Há que se 

verificar, dessa forma, se ficou comprovada a ocorrência de pagamento por serviços não executados, o 

que, a meu ver, não está efetivamente caracterizada no presente caso.  

22. Relativamente ao Contrato 259/2007, no valor de R$ 591.263,64, o acórdão a quo computou, 

como regular, o percentual de execução de 85%, com base na análise feita pela unidade técnica em 

fichas de registro de empregados, folhas de pagamento (salários mensais, 13º salários, rescisões, vale 

transporte) e demonstrativos de despesas, encaminhados após citação. O valor residual tido como 

débito, no montante de R$ 88.434,63 (15%), seria relativo, como registrou a equipe de auditoria, à 

parte de custos incorridos com a execução do contrato não comprovados. 

23. Todavia, apesar dessa glosa, decorrente da busca frustrada pela compatibilidade estrita entre 

os custos incorridos e a receita auferida, o que se refuta no presente caso, não identifiquei 

questionamentos por parte da unidade técnica acerca da efetiva prestação dos serviços pela Sodherbras 

no período de vigência do termo (de 1/12/2007 a 30/11/2008), que se consubstanciava na 

disponibilização, ininterrupta e em regime de plantão, de cinco enfermeiros e dezesseis técnicos de 

enfermagem para atendimento no Centro de Especialidades e no Pronto Atendimento 24 hs (peça 4, p. 

4, 16 e 17).    

24. Por outro lado, verifiquei que nos autos existem diversos documentos relativos a esse 

contrato, como notas fiscais emitidas pela contratada, acompanhadas de relação dos profissionais 

nominalmente identificados, de relação de pagamentos referentes a todos os meses de duração do 

contrato, de documentos de recolhimento atinentes a INSS, PIS, FGTS (peças 56/77, 80/89 e 234/246).  

Ressalto a consistência das informações entre tais documentos.  

25. Veja-se que tais documentos são aqueles listados no regulamento federal atinente à 

contratação de serviços, continuados ou não (IN SLTI-MPOG 2/2008), como necessários para a 

efetivação do pagamento contratual, como a seguir transcrito: 
Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela 

contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, 

observado o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e os seguintes procedimentos: 

§ 1º A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os 

empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei 

nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão de obra diretamente envolvida na execução dos 

serviços na contratação de serviços continuados. 

26. Quanto à ARP 141/2008, cuja vigência foi de 17/9/2008 a 21/9/2009, a glosa foi de R$ 

40.293,68 - 2,9% do total pago (R$ 1.375.928,00) - e é relativa, conforme calculou a equipe de 

auditoria, à parte de dois pagamentos feitos em 2008 (referente a serviços prestados em outubro e 

novembro, cujo total pago foi R$ 249.688,00), cujos custos não teriam sido comprovados. Registro 

que a prestação dos serviços referente à dez/2008, paga em janeiro/2009, foi considerada regular pelo 

Acórdão 5.664/2015-TCU-2ª Câmara, nos termos do voto da Relatora. 

27. Às peças 243 (p.33/43), 244 (p.37/49), 245 (p.46/56) e 246 (p.53/62) constam cópias das 

folhas de pagamento relativas aos meses de execução de 2008 (final de setembro, outubro, novembro e 

dezembro), nominalmente identificando os médicos contratados, os quais são os mesmos, com 

algumas alternâncias mensais e algumas inclusões de novos nomes, daqueles que constam nas relações 
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de pagamento relativas ao exercício de 2009, período que este Tribunal considerou comprovada a 

prestação dos serviços contratados na referida ata. 

28. Igualmente neste caso, não há controvérsia nos autos quanto a prestação dos serviços pela 

Sodherbras no período questionado (set/nov de 2008), mas tão somente que custos no valor apontado 

não teriam sido comprovados. Frente a tal fato e aos documentos mencionados no parágrafo anterior, 

entendo que se deva estender a esse período de pouco mais de dois meses o mesmo entendimento 

alcançado por este Tribunal quanto à execução dos serviços previstos naquela ata para o exercício de 

2009.   

29. Diante dessas ponderações, considerando a ausência de indícios de inexecução dos serviços 

contratados e que a natureza contratual dos termos firmados entre o município de Pinhais e a 

Sodhebras torna indevida a busca pelo nexo de causalidade entre os custos referentes à execução dos 

serviços e os recursos pagos à contratada, entendo que o débito inicialmente imputado deve ser 

afastado e as contas da Sra. Luci Helena de Oliveira Garcia julgadas regulares com ressalva.   

30. Ressalto que esse encaminhamento aproveita aos ex-gestores municipais, Mário Bonaldo e 

Roberto Padilha, que foram condenados solidariamente com a referida senhora e com a Sodhebras pelo 

débito ora afastado. 

 Ante o exposto, VOTO por que seja adotado o Acórdão que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado. 

 

  

 

VOTO REVISOR 

 

Pedi vista deste processo não apenas porque fui relatora da decisão originária, mas sobretudo 

porque atuei em outros nove processos que tratam dessa mesma matéria. 

2. Seis tomadas de contas especiais e quatro representações foram instauradas em decorrência de 

auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná – Secex/PR nas 

prefeituras paranaenses de Castro, Paranaguá e Pinhais para verificar a regularidade da aplicação, por 

organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip), de recursos federais provenientes de 

transferências fundo a fundo da saúde. 

3. A tomada de contas especial em epígrafe, ora em fase de recurso de reconsideração, foi 

instaurada para cuidar, especificamente, da não comprovação, nos exercícios de 2007 e 2008, da 

regular execução das despesas relativas ao contrato 259/2007 e à ata de registro de preços 141/2008, 

firmados entre a Prefeitura Municipal de Pinhais/PR e a Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano 

e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras. Os responsáveis, em solidariedade com a entidade 

contratada, foram condenados em débito original de R$ 128,7 mil. 

4. O nobre relator ponderou que a impossibilidade de Oscips participarem de licitações somente 

foi definitivamente pacificada por este Tribunal em 2014, mediante o acórdão 746/2014-Plenário. Por 

conseguinte, avaliou como inadequada a aferição da regularidade dos instrumentos em tela como se 

fossem termos de parceria e concluiu por exigíveis as regras aplicáveis a contratos administrativos, 

qualidade com que foram inicialmente recepcionados pelas partes interessadas. 

5. Sob tal premissa, o ministro Vital do Rego divergiu da Secretaria de Recursos e do Ministério 

Público junto ao TCU para concluir pelo provimento dos presentes recursos de reconsideração, com a 

supressão do débito originalmente imputado. 

6. Desde logo manifesto concordância com a proposta de deliberação apresentada por Sua 

Excelência, mas peço vênias para registrar fundamentação diversa. 

7. É perfeita a análise do relator quanto à necessidade de se avaliar a execução do contrato 

259/2007 e da ata de registro de preços 141/2008 na qualidade de contratos administrativos, e não de 

termos de parceria. Assim sendo, não é exigível o estabelecimento de nexo inequívoco entre receitas e 

despesas. 
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8. Nada obstante, o débito originalmente imputado, de 15% no contrato 259/2007 e de 2,9% na 

ata de registro de preços 141/2008, não decorreu da exigência de elementos probatórios próprios de um 

termo de parceria, mas da insuficiência das provas de realização dos serviços contratados. 

9. Apesar disso, na atual fase processual, algumas ponderações são necessárias. 

10. No âmbito do TC 007.496/2012-5, indicado no voto do relator, o possível débito relacionado 

à execução dos mesmos contratos no exercício de 2009 foi afastado pela apresentação de evidências da 

efetiva prestação dos serviços contratados. 

11. Destarte, como estes autos e o referido processo tratam de idênticos instrumentos contratuais, 

ao considerar que os termos têm por objeto serviços prestados em caráter contínuo, a regularidade 

observada em 2009 não pode ser olvidada nas análises dos exercícios imediatamente anteriores. Por 

isso, os diversos documentos de despesa dos contratos, tais como notas fiscais emitidas pela 

contratada, relação dos profissionais contratados, lista de pagamentos e comprovantes de recolhimento 

de INSS, PIS e FGTS (peças 56/77, 80/89, 234/246, 243 (p.33/43), 244 (p.37/49), 245 (p.46/56) e 246 

(p.53/62)), podem ser considerados suficientes para afastar o débito. 

 Ante o exposto, VOTO pela aprovação da minuta de acórdão apresentada pelo ministro relator. 

 

TCU, Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

ANA ARRAES 

Revisora 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 271/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 007.670/2012-5.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

3. Recorrentes: Luci Helena de Oliveira Garcia (CPF 320.566.569-49) e Sociedade Civil de 

Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras (CNPJ 05.365.641/0001-63). 

4. Entidade: Município de Pinhais/PR. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (SERUR). 

8. Representação legal:  Rafael de Lima Felcar (OAB/PR 50.673), representando Luci Helena de 

Oliveira Garcia e Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – 

Sodhebras.  

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto 

pela Sociedade Civil de Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras e por sua 

ex-presidente, Sra. Luci Helena de Oliveira Garcia, contra o Acórdão 696/2014-TCU-Plenário; 

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1.conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Civil de Desenvolvimento 

Humano e Socioeconômico do Brasil – Sodhebras e pela Sra. Luci Helena de Oliveira Garcia, para, no 

mérito, dando-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão 696/2014-TCU-Plenário; 

9.2 julgar, com fulcro nos arts. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as 

contas dos Srs. Mário Bonaldo, Roberto Padilha e Luci Helena de Oliveira Garcia, dando-lhes 

quitação; 
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9.3  dar ciência desta deliberação aos interessados; e 

9.4  arquivar os autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0271-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes (Revisora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo 

(Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE V – Plenário 

TC 011.461/2014-4.  

Natureza: Relatório de Auditoria. 

Entidades: Petrobras Negócios Eletrônicos S.A.-MME; Petróleo Brasileiro S.A.  

Responsável:  Maria das Graças Silva Foster (694.772.727-87). 

Advogados constituídos nos autos: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015); Márcio 

Monteiro Reis (OAB/RJ 93.815); Fernando Villela de Andrade Vianna (OAB/RJ 134.601); Renato 

Otto Kloss (OAB/RJ 117.110); Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683); Rodrigo Allexander Calazans 

Macedo (OAB/RJ 123.041); Cristiana Muraro Tarsia (OAB/RJ 164.957); Juliana Cavalcante Aguiar 

Cruz da Silva (OAB/RJ 149.564); Thales Tebet da Cruz (OAB/RJ 155.987); Priscilla De Souza 

Pestana (OAB/RJ 162.556); Mariana Macedo Pessanha Fernandes (OAB/RJ 158.482); Frederico Maia 

Mascarenhas (OAB/RJ 155.437); Bruna Caram Rodrigues Costa (OAB/RJ 159.584); Torquato Jardim 

(OAB/DF 2.884); Christiane Rodrigues Pantoja (OAB/DF 15.372); Rafael Ferraresi Holanda 

Cavalcante (OAB/DF 14.587); Rogéria de Melo (OAB/DF 20.406); Polyanna Ferreira Silva (OAB/DF 

19.273); Ângela Burgos Moreira (OAB/DF 20.598); Fernando Sucupira Moreno (OAB/DF 22.425); 

Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283); Jorge Machado Antunes de Siqueira (OAB/DF 33.524); 

e outros. 

 

SUMÁRIO: RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL. EXAME DA 

ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO ASSOCIADOS AO CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 

DA PETROBRAS. RECOMENDAÇÕES. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS. 

 

RELATÓRIO 

 

Em exame, relatório de auditoria de natureza operacional realizada na Petrobras e na Petronect 

(Procurement Negócios Eletrônicos S/A), no período de 12/5/2014 a 30/9/2014, com o objetivo de 

examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos principais processos de trabalho 

relacionados ao Cadastro de Fornecedores de bens e serviços utilizado pela Petrobras, com a finalidade 

de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. 

2. Transcrevo, a seguir, o relatório final da fiscalização, que integra a peça 174, com os ajustes 

de forma pertinentes: 
1- APRESENTAÇÃO  

1.1- Contextualização 

Trata-se de ação de controle na modalidade Auditoria (Natureza Operacional – inciso II do art. 239 do 

Regimento Interno do TCU – RITCU), com o objetivo de examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a 
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efetividade dos principais processos de trabalho relacionados ao Cadastro de Fornecedores de bens e serviços 

utilizado pela Petrobras, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. A ação de controle 

foi promovida no âmbito das empresas Petrobras e Petronect. 

1.2- A Petrobras 

A Petrobras é uma sociedade de economia mista de capital aberto vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia. De acordo com o estatuto social (peça 86, fonte: investidorpetrobras.com.br, acesso em 28/4/2014), 

dedica-se, diretamente ou por meio de suas subsidiárias e controladas, à pesquisa, lavra, refinação, 

processamento, comércio e transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus 

derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo 

promover pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, distribuição e comercialização de todas as formas 

de energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins. 

Foi constituída em 1953 pelo governo brasileiro, a fim de conduzir as atividades correlatas à indústria de 

petróleo e gás natural. A companhia começou suas operações em 1954 e durante aproximadamente quarenta 

anos conduziu com exclusividade as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural e de refino 

no Brasil. A Lei do Petróleo (Lei 9.478/1997) eliminou o direito exclusivo da Petrobras de conduzir atividades 

de petróleo e gás natural, e permitiu a concorrência em todos os aspectos da indústria no Brasil. Desde então, a 

companhia opera em um ambiente teoricamente em livre competição com outras empresas. Na prática, contudo, 

exerce o monopólio econômico de fato na grande parte dos segmentos do setor de petróleo e gás natural no 

território nacional, ou é detentora da maior parte dos negócios nos mercados e operações onde atua como 

empresa do setor de energia.  

A Petrobras é a empresa líder do Grupo Petrobras. De acordo com o último levantamento identificado 

pela equipe de fiscalização (peças 89 e 90), conta com 292 empresas. O capital social da Petrobras em 

31/3/2014 encontra-se descrito na peça 87 (fonte: investidorpetrobras.com.br, acesso em 28/4/2014). 

As atividades do Grupo Petrobras abrangem os seguintes segmentos de negócios: Exploração e Produção 

(E&P); Abastecimento; Gás e Energia (peça 88). Além das três áreas indicadas, a companhia também atua nas 

áreas de biocombustíveis e na área internacional, esta última abrangendo as atividades de exploração e produção 

de hidrocarbonetos, de abastecimento de combustíveis e derivados de petróleo, bem como de gás e energia 

realizadas no exterior. 

1.3- A Petronect 

A Procurement Negócios Eletrônicos S/A – Petronect é uma empresa do Grupo Petrobras que surgiu por 

meio de uma associação da Petrobras Negócios Eletrônicos S/A (e-Petro) com as empresas SAP Brasil Ltda. e 

Accenture do Brasil S/A. É responsável pela administração do portal Petronect (www.petronect.com.br). Trata-

se de uma empresa que tem como objetivo, dentre outros, o provimento de serviços de comércio eletrônico.  

 

2- INTRODUÇÃO  

2.1- Visão geral do objeto 
O objeto principal da fiscalização é o Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras. Para 

fins do presente trabalho, entende-se o cadastro como sendo os bancos de dados e os demais sistemas, 

informatizados ou não, contendo e operando registros de informações de empresas interessadas na prestação de 

serviços ou no fornecimento de bens para a estatal, conforme previsão do item 4.1 do anexo ao Decreto 

2.745/1998. 

2.2- Deliberação que originou o trabalho  

A fiscalização originou-se de despacho do ministro José Jorge, de 8/4/2013, em vista de proposta de 

fiscalização constante do TC-006.094/2014-7. 

2.3- Objetivo, escopo e questões de auditoria  

A auditoria teve por objetivo examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos 

principais processos de trabalho relacionados ao cadastro, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da 

gestão pública. 

A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar a forma como os recursos estão sendo aplicados, foram 

formuladas as questões adiante indicadas: 

1) O cadastro está possibilitando adequado acesso da estatal aos mercados nacionais de fornecedores de 

bens e serviços? 

2) O cadastro está possibilitando adequado acesso à Petrobras pelas empresas que compõem os mercados 

nacionais de fornecedores, em especial às de pequeno e médio porte? 

São dimensões da presente auditoria: Economicidade; Eficiência; Eficácia; Efetividade; Equidade; 

Transparência; Legalidade; Legitimidade e Sustentabilidade. 

http://investidorpetrobras.com.br/
http://investidorpetrobras.com.br/
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O escopo da fiscalização envolveu a apreciação de atos e fatos envolvendo a Petrobras e a Petronect, 

afetos ao objetivo e aos objetos da fiscalização. Envolveu atos realizados pelas empresas e respectivos 

controladores, órgãos, gestores, empregados e colaboradores (desde que ocorridos em território nacional e sob a 

jurisdição da lei brasileira), no período de 1/1/2011 até o final da Fase de Execução (12/9/2014). A investigação 

ocorreu com ênfase nos atos e fatos a partir de 26/4/2012, data em que a Petrobras e a Petronect implementaram 

o novo sistema de Cadastro de Fornecedores (peça 93, p. 6). Para os fins da presente fiscalização, foram 

considerados os conceitos constantes do Anexo 1. 

Apesar de o cadastro ser uma ferramenta de gestão baseada fortemente em tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), não fez parte do escopo da auditoria a avaliação dos métodos e ferramentas informatizadas 

aplicadas na gestão dos sistemas de TIC que o suportam. 

2.4- Metodologia utilizada  

O trabalho orientou-se pelo conjunto de metodologias preconizadas no Manual de Auditoria de Natureza 

Operacional (Anexo da Portaria-Segecex 4/2010). O trabalho foi permanentemente norteado pelo Código de 

Ética dos Servidores do Tribunal de Contas da União - TCU (Resolução-TCU 226, de 27/5/2009) e foram 

realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do TCU. Além das normas apontadas, foi utilizado o 

Roteiro para Elaboração de Relatórios de Auditoria de Natureza Operacional, aprovadas pela Portaria-TCU 

165/2004. 

Foram elaboradas e utilizadas as matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados, na forma 

adaptada a partir dos modelos sugeridos nos anexos I a III dos Padrões de Auditoria de Conformidade do TCU. 

Foi também elaborado cronograma de atividades que, inserido na matriz de procedimentos, materializa o plano 

de trabalho de auditoria (NAT, 94-97). 

As técnicas de investigação mais utilizadas foram exame documental, entrevista e aplicação de formulário 

de pesquisa. 

A documentação relativa à fase de planejamento da auditoria se encontra à peça 121. A documentação 

relativa às entrevistas e reuniões se encontra à peça 98. A relativa aos formulários de pesquisa aplicados à peça 

83. O exame documental fundou-se nos documentos encaminhados em resposta aos ofícios de requisição 

emanados pela equipe de fiscalização (peça 129). As respostas foram encaminhadas à equipe de fiscalização em 

sua grande maioria por meio de cartas (peça 143), sendo alguns poucos elementos encaminhados também por e-

mail. Com vistas a orientar a ação de controle, a equipe de fiscalização realizou levantamento nos registros das 

empresas fiscalizadas, bem como junto aos departamentos de Ouvidoria e de Auditoria da Petrobras (peças 122 

e 123). 

Ressalte-se que, para operacionalizar o processo de contratação com empresas fornecedoras, o registro de 

cada contrato, os controles de cada evento de pagamento, bem como a garantia da preservação dos dados, os 

fluxos de processos nos sistemas da Petrobras e nos da Petronect são definidos, controlados e geridos pela 

Petrobras, sendo que o mesmo se aplica aos resultados de cada processo de contratação. Desta forma, a empresa 

Petronect não tem, segundo declaração da Petrobras (Carta MATERIAIS/REL-0002/2014, peça 143, p. 2), 

autonomia sobre qualquer um dos processos relativos às contratações da estatal, estando incluído neste conceito, 

a gestão do Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços. Portanto, a maioria das respostas apresentadas 

relativas à Petronect foram fornecidas com base na unicidade de desenvolvimento, operação, registro, controle, 

auditoria, alteração, gestão e execução do macroprocesso Suprir Bens e Serviços por parte da Petrobras. 

2.5- Limitações aos exames realizados 

Causaram limitações aos exames realizados a não apresentação pela Petrobras à equipe de fiscalização: 

1) Dos documentos que materializam a verificação pela estatal dos indicadores de economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade em face da utilização do cadastro, solicitados por meio da requisição de 

auditoria 1.5; 

2) Das demonstrações contábeis do exercício de 2013 da Petronect, solicitadas por meio da requisição de 

auditoria 4.4.1; 

3) Dos documentos que informam o volume de aquisições realizadas pela Petrobras em operações em que 

houve seleção da empresa fornecedora mediante utilização do portal Petronect, em relação ao volume total anual 

em reais de aquisições da Petrobras no período de 1/1/2011 a 30/4/2014, solicitados por meio da requisição de 

auditoria 13.6.1. 

As limitações aos exames, contudo, não foram ao ponto de implicar prejuízo importante às investigações.  

2.6- Volume de Recursos Fiscalizados (VRF) 

O VRF é de R$ 199.170.488,29, conforme memória de cálculo à peça 96, representando o total gasto com 

investimentos e custeio no cadastro no período de 1/1/2011 a 30/4/2014. O valor foi calculado buscando 

analogia com o método indicado no item 2.1 do Anexo I da Portaria-TCU 222/2003, e teve em conta o fato de 
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que o exame da materialidade nas auditorias operacionais é questão que se caracteriza por elevado grau de 

subjetividade (item 16 do Manual de Auditoria Operacional do TCU). 

2.7- Benefícios estimados da fiscalização 

Estima-se entre os benefícios da presente ação de controle o aumento da transparência da gestão, a 

melhoria em processos de trabalho e a melhoria da gestão administrativa. Os benefícios foram avaliados de 

acordo com a Portaria-TCU 82/2012 e com a Portaria-Segecex 10/2012 (item 4 da parte II das Orientações para 

Benefícios do Controle, Segecex/2012). 

2.8- Impacto nas contas 

Os resultados da presente ação de controle não impactam nas contas dos exercícios 2011 a 2014 da 

entidade fiscalizada. 

2.9- Processos conexos  

Não foram identificados processos conexos. 

 

3- A GESTÃO E A UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA PETROBRAS DO CADASTRO DE 

FORNECEDORES 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o resultado das investigações realizadas pela equipe de 

fiscalização nos registros da Petrobras, bem como as conclusões acerca da gestão e da utilização do cadastro no 

âmbito da companhia. 

3.1- Contextualização 
A estatal entende o cadastro como uma ferramenta de gestão, baseada fortemente em TIC (peças 85 e 93), 

aplicada nas atividades vinculadas ao processo de trabalho Suprir Bens, Serviços e Infraestrutura (peça 93, p. 4). 

O Cadastro de Fornecedores, segundo a Petrobras (peça 93, p. 5), tem três objetivos principais: legal, 

empresarial e de desenvolvimento de mercados. Como objetivo legal, volta-se para atender às exigências do 

Decreto 2.745/1998 e preservar a Petrobras em questões legais relacionadas ao mercado fornecedor. Em relação 

ao objetivo empresarial, visa a proporcionar confiabilidade aos processos de compras e contratações, e aos bens 

recebidos ou serviços prestados à estatal. Em relação ao desenvolvimento do mercado, objetiva estimular o 

desenvolvimento das empresas dos mercados fornecedores de bens e serviços da companhia. 

3.2- O regime simplificado de licitações e contratações da Petrobras 

3.2.1- A constitucionalidade do regime simplificado 

A estatal está submetida, sob a ótica do Direito Administrativo, a um regime jurídico misto. Em relação 

às suas aquisições de bens e de serviços, submete-se aos princípios gerais constantes do inciso XXI do art. 37, 

combinados com as normas do inciso III do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, estas últimas 

regulamentadas pela Lei do Petróleo (Lei 9.478/1997).  

A Lei do Petróleo prevê, em seu artigo 67, que os contratos celebrados pela Petrobras para aquisição de 

bens e de serviços devem ser precedidos de procedimento licitatório simplificado definido em decreto. O 

decreto em questão é o 2.745/1998, que é regulamentado internamente na estatal pelo Manual Petrobras para 

Contratação – MPC (peça 99). 

Discute-se acerca da aplicabilidade das regras da Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993) ou 

do art. 67 da Lei do Petróleo às licitações e contratações efetuadas pela Petrobras. O TCU, no TC- 

016.176/2000-5, considerou que a Lei 9.478/1997 é inconstitucional na parte que estabelece o procedimento 

especial para licitação da Petrobras, entendendo ser aplicável à estatal a Lei 8.666/1993 quanto a matéria 

licitações e contratos. Em face disso, exarou a Decisão TCU-663/2002, e determinou à Petrobras que deixasse 

de aplicar o art. 67 da Lei 9.478/1997 e o Decreto 2.745/1998, em razão de sua inconstitucionalidade, e passasse 

a observar os ditames da Lei 8.666/1993 e o seu anterior regulamento próprio, até a edição da lei específica de 

que trata o § 1º do artigo 173 da Constituição Federal e respectiva regulamentação. 

A Petrobras, em vista da decisão do TCU, ajuizou perante o STF mandado de segurança. O STF, em sede 

liminar, afirmou que a Petrobras está autorizada a fazer procedimento simplificado com base na Lei do Petróleo 

e no Decreto 2.745/1998 até o julgamento do mérito, podendo o TCU analisar a constitucionalidade de ato em 

caso concreto e não a constitucionalidade de norma em abstrato, salientando reconhecer a validade da Súmula 

TCU-347. 

Uma vez que não há pronunciamento definitivo do STF acerca da matéria, e que os efeitos dos acórdãos 

do TCU que determinam a aplicação da Lei 8.666/1993 às licitações e contratações da Petrobras se encontram 

suspensos, a estatal continua utilizando as normas constantes do anexo ao Decreto 2.745/1998. 

Ressalte-se que há vários outros mandados de segurança impetrados pela Petrobras, todos contra acórdãos 

do TCU nos quais se determinou a observância da Lei 8.666/1993. Está também pendente de julgamento o 

Recurso Extraordinário RE-441280, que trata da matéria. 
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3.2.2- As modalidades de licitação do regime simplificado 

O Decreto 2.745/1998 prevê em seu anexo, no item 3.1, as modalidades de licitação concorrência, tomada 

de preços, convite, concurso e leilão. Prevê também hipóteses de contratação direta, às quais diferem 

sensivelmente das modalidades e hipóteses previstas na Lei 8.666/1993 (Anexo 2), principalmente em relação 

ao grau de publicidade dos procedimentos. 

O Decreto 2.745/1998 não prevê modalidade de licitação análoga ao pregão para aquisição de bens e 

serviços comuns (Lei 10.520/2002). Apesar de não existir impedimento para a Petrobras utilizar o pregão em 

suas aquisições, não foi identificado pela equipe de fiscalização nos registros da estatal a utilização de tal 

modalidade. Tal ausência pode ser explicada em vista do fato de que para a aquisição de bens e serviços comuns 

a companhia se vale geralmente de contratações diretas fundamentadas no instituto denominado internamente 

como “dispensa de licitação por valor”. 

De acordo com o item 4.4.3.1 do MPC, “o valor para dispensa de licitação, na contratação de serviços e 

compras, é aquele aprovado pela Diretoria Executiva da Petrobras, levando-se em consideração as realidades 

específicas de cada Unidade e as políticas corporativas da Petrobras”.  

Uma vez que é a própria estatal que define o limite para contratações por dispensa de valor, não está 

submetida, em princípio, a qualquer limite de valor. Não obstante, na prática, o limite auto imposto é atualmente 

de até R$ 160 mil, de acordo com tabela de limites de competência da Petrobras (peça 100, p. 2). 

3.2.3- Conclusão do tópico 

Os efeitos dos acórdãos do TCU que determinam a aplicação da Lei 8.666/1993 às licitações e 

contratações da Petrobras se encontram suspensos, a estatal continua utilizando as normas constantes do anexo 

ao Decreto 2.745/1998, que remete à estatal a definição dos critérios para dispensa de licitação e para a escolha 

das modalidades de licitação. Repise-se que o limite para contratações por dispensa de valor não está submetido 

a qualquer limite de valor, salvo os definidos pela Diretoria Executiva da estatal. 

3.3- As aquisições da estatal 

3.3.1- O perfil das aquisições da estatal de acordo com a modalidade de licitação 

A equipe de fiscalização avaliou o perfil das aquisições da estatal de acordo com a modalidade de 

licitação empregada, bem como o grau de utilização do cadastro nas aquisições (peças 132 a 136). As aquisições 

da Petrobras, contudo, são de tal forma complexas que o simples cálculo de seu volume apresenta dificuldade. A 

depender da forma de cálculo, o volume estimado de aquisições realizadas pela Petrobras pode variar 

significativamente. Alguns exemplos: 

1) De acordo com a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) da Petrobras (peça 124, p. 11), foram 

destinados pela empresa controladora para aquisições de Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros R$ 

74,979 bilhões em 2012; 

2) De acordo com o Demonstrativo de Usos e Fontes, elaborado pelo Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais – Dest (peça 125, p. 44), apenas os Dispêndios Correntes com Materiais e 

Produtos (ou seja sem considerar investimentos) somaram R$ 96,051 bilhões em 2012. 

Em vista de tal dificuldade, a equipe de fiscalização optou por solicitar a estatal que elaborasse e 

apresentasse dados acerca do volume de aquisições (em número de processos e em valores em reais). As 

informações e a análise a seguir apresentadas têm como base os levantamentos e respostas fornecidas pela 

estatal a equipe de fiscalização. 

Ressalte-se que o presente trabalho não apreciou os atos e fatos ocorridos na Petrobras relativos às 

modalidades concurso e leilão. 

3.3.1.1- O volume de aquisições 
Da investigação empreendida, verificou-se que, no período de 1/1/2011 a 30/4/2014, a estatal celebrou 

contratos para aquisição de bens e serviços no valor total de R$ 368,9 bilhões. 

CONTRATOS CELEBRADOS 

(R$ bilhões) VAL

OR 

% 

Bens 66,7 18% 

Serviços 302,2 82% 

TOTAL 368,9 100% 

 

No mesmo período, a estatal pagou R$ 177,3 bilhões pela aquisição de bens e serviços. 

CONTRATOS CELEBRADOS  

(R$ bilhões) VAL

OR 

% 
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CONTRATOS CELEBRADOS 368,9 100% 

CONTRATOS PAGOS 177,3 48% 

 

Em relação aos valores pagos, o quadro abaixo apresenta a segregação por bens e por serviços dos valores 

e do número de contratos. 

CONTRATOS PAGOS 

 

VALOR CONTRATOS 

R$ bilhões % 

QUANTIDADE 

(mil) % 

Bens 41,4 23% 387 56% 

Serviços 135,9 77% 308 44% 

TOTAL 177,3 100% 695 100% 

3.3.1.2- O perfil das aquisições em valores contratados 

Os valores contratados no período considerado somaram R$ 368.902.358.875,37, sendo 45% em 

contratações não precedidas de licitação. Sob esse prisma econômico, das aquisições totais precedidas de 

licitação, o percentual licitado na modalidade convite é de 99%. Por sua vez, a quantidade total de processos de 

contratação no período foi de 694.962, sendo 95% em contratações não precedidas de licitação. Sob esse viés 

quantitativo, dos processos de contratação precedidos de licitação, o percentual licitado na modalidade convite 

foi de 98%. 

AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONTRATADO 

 CONTRATOS VALOR 

AQUISI

ÇÕES 

QUANTIDA

DE  

% R$ % 

Precedid

as de licitação 

38.011 5

% 

202.158.440.310,77 55% 

Não 

precedidas de 

licitação 

656.951 9

5% 

166.743.918.564,60 45% 

TOTAL 694.962 1

00% 

368.902.358.875,37 100% 

Os valores contratados com bens somaram R$ 66.675.831.127,76, sendo 79% do valor de contratações 

não precedidas de licitação (R$ 52.911.033.722,73). Os contratados com serviços somaram R$ 

302.226.527.747,61, sendo 38% do valor de contratações não precedidas de licitação (R$ 113.832.884.841,87). 

3.3.1.3- O perfil das aquisições em valores pagos 

Em tese, os valores pagos são subconjunto dos valores contratados. 

Os pagamentos com aquisições totais de bens e serviços no período considerado somaram 

R$ 177.279.062.449,36, em 694.962 contratos. Foram pagos 38% desse valor em contratações não precedidas 

de licitação, as quais corresponderam a 95% do número de contratações em que ocorreu pagamento. 

AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PAGO 

 CONTRATOS VALOR 

AQUISIÇÕES QUANTIDA

DE  

% R$ % 

Precedidas de 

licitação 

38.011 5

% 

110.612.209.9

70,26 

62

% 

Não precedidas 

de licitação 

656.951 9

5% 

66.666.852.47

9,10 

38

% 

TOTAL 694.962 1

00% 

177.279.062.4

49,36 

100

% 

Os pagamentos de bens somaram R$ 41.410.952.462,80, em 386.878 contratos. As contratações não 

precedidas de licitação (359.976 contratações com valores pagos de R$ 22.301.239.561,07) respondem por 54% 

daquele valor e correspondem a 93% do número de contratos. No que tange às contratações de serviços, os 

pagamentos por serviços somaram R$ 135.868.109.986,56, em 308.084 processos. Dessa feita, as contratações 

não precedidas de licitação (R$ 44.365.612.918,03 pagos em 296.975 contratos) respondem por 33% daquele 

valor e correspondem a 96% do número de contratos.  
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3.3.1.4- O perfil das aquisições por áreas de negócio e suporte 

A 

equA 

equipe de 

fiscalizaçã

o avaliou, 

em valores 

e número 

de 

contratos 

(requisiçõe

s 11.7 a 

11.18), o 

volume 

contratado 

no período 

de 

1/1/2011 a 

30/4/2014, voltados para as áreas de negócio da companhia, bem como para as funções de suporte da estatal 

(peças 137 a 140 e 150). 

Cabe alertar o leitor para a pequena diferença entre o total do número de contratos apontado nesse tópico 

(693,8 mil processos) em relação ao apontado no tópico 3.3.1.2 (694,7 mil processos). Essa inconsistência (que 

provavelmente tem como razão o fato de as informações terem sido extraídas de bases de dados distintas – ou da 

mesma base, mas em datas distintas), no entender da equipe de fiscalização, não invalida o resultado das 

análises. 

No segmento de negócio E&P, pouco mais da metade das aquisições em valor foram precedidas de 

licitação, a esmagadora maioria na modalidade convite. 

E&P: AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 CONTRATOS VALOR 

AQUISI

ÇÕES 

QUANTIDAD

E  

% R$ % 

Precedi

das de 

licitação 

10.585 4% 135.250.689.914,87 56

% 

Convite

s 

10.568 4% 133.988.866.532,00 56

% 

Não 

precedidas de 

licitação 

241.820 96

% 

105.118.279.126,67 44

% 

TOTAL 252.405 100

% 

240.368.969.041,54 10

0% 

No segmento Abastecimento, a maioria das contratações em valor (73%) foram precedidas de licitação, 

sendo quase todo o valor em convites. 

ABASTECIMENTO: AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 CONTRATOS VALOR 

AQUISIÇÕES QUANTIDADE  % R$ % 

Precedidas de 

licitação 

11.113 1

1% 

33.895.000.694,2

0 

7

3% 

Convites 11.013 1

1% 

33.882.932.459,5

7 

7

3% 

Não precedidas 

de licitação 

88.102 8

9% 

12.351.962.095,0

6 

2

7% 

TOTAL 99.215 1

00% 

46.246.962.789,2

6 

1

00% 

ÁREAS DA PETROBRAS: AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

ÁREA CONTRATOS VALOR 

QUANTI

DADE  

% R$ % 

ÁREAS DE 

NEGÓCIO 

377.799 5

4% 

311.075.324.001,05 8

4% 

E&P 252.405 3

6% 

240.368.969.041,54 6

5% 

Abastecimento 99.215 1

4% 

46.246.962.789,26 1

3% 

Gás e Energia 26.179 4

% 

24.459.392.170,25 7

% 

ÁREAS DE 

SUPORTE 

315.982 4

6% 

57.827.034.874,32 1

6% 

TOTAL GERAL 693.781 1

00% 

368.902.358.875,37 1

00% 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

Em Gás e Energia, pouco menos da metade das aquisições em valor foram precedidas de licitação, a 

esmagadora maioria também na modalidade convite. 

GÁS E ENERGIA: AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 CONTRATOS VALOR 

AQUISI

ÇÕES 

QUANTI

DADE  

% R$ % 

Precedi

das de 

licitação 

2.089 8

% 

11.462.690.419,41 47% 

Convite

s 

2.048 8

% 

11.456.650.955,50 47% 

Não 

precedidas de 

licitação 

24.090 9

2% 

12.996.701.750,84 53% 

TOTAL 26.179 1

00% 

24.459.392.170,25 100% 

As áreas de suporte da estatal apresentaram o pior índice em valor de contratações precedidas de licitação 

(37%), sendo quase todo o valor também em convites. 

ÁREAS DE SUPORTE: AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 CONTRATOS VALOR 

AQUISIÇÕES QUANTI

DADE  

% R$ % 

Precedidas de 

licitação 

13.043 4

% 

21.550.059.282,29 37

% 

Convites 12.595 4

% 

21.155.143.588,01 37

% 

Não precedidas 

de licitação 

302.939 9

6% 

36.276.975.592,03 63

% 

TOTAL 315.982 1

00% 

57.827.034.874,32 10

0% 

3.3.2- O controle governamental das aquisições da Petrobras 

Uma vez que as estatais se justificam primordialmente pela implementação das políticas públicas e que o 

Governo Federal se utiliza do poder de compra das entidades da Administração Pública Federal como 

mecanismo de políticas para o desenvolvimento do país, a equipe de fiscalização buscou compreender os 

mecanismos de avaliação governamental do grau de aderência das aquisições de bens e serviços da Petrobras às 

orientações emanadas pelo poder central. 

O Ministério de Minas e Energia – MME é o ministério supervisor da Petrobras, com atribuições 

constantes no Decreto 7.798/2012. A equipe de fiscalização solicitou que a estatal informasse (requisição 5.1, 

peça 129, p. 39) quais são os mecanismos adotados pelo MME junto à Petrobras para planejar, acompanhar e 

avaliar as consequências sociais, econômicas e ambientais para o país das compras realizadas pela Petrobras, 

indicando os documentos produzidos pela estatal e encaminhados ao aludido ministério que informaram a 

materialização dos resultados dos aludidos planejamento, acompanhamento e avaliação. 

O papel do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG consta dos incisos II, VIII e IX do 

art. 1º, art. 8º e art. 13, do Decreto 8.189/2014. Com vistas à compreensão do grau de aderência das aquisições 

de bens e de serviços da Petrobras às orientações emanadas pelo poder central, a equipe de fiscalização solicitou 

que a estatal informasse (requisição 5.1) quais são os mecanismos adotados pelo MPOG junto à Petrobras para 

planejar, acompanhar e avaliar as consequências sociais, econômicas e ambientais para o país das compras 

realizadas pelas empresas do Grupo Petrobras, indicando os documentos produzidos pela estatal e 

encaminhados ao aludido ministério que informam a materialização dos resultados dos aludidos planejamento, 

acompanhamento e avaliação. 

Em resposta (Carta MATERIAIS-REL-0015/2014, peça 143, p. 35), a estatal informou que a Petrobras 

acompanha o Plano Plurianual (PPA), o Orçamento Anual de Investimento das estatais (OAI) e Programa de 

Dispêndios Globais (PDG). No que diz respeito ao planejamento, avaliação e consequências sociais ou 

ambientais para o país, decorrente da influência do poder de compra da estatal, a companhia esclareceu que a 

Petrobras não gera documentos específicos para o MME ou para o MPOG. 
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Cabe ressaltar que o TCU, por meio do TC 025.815/2008-2, realizou levantamento envolvendo o tema 

Governança no Setor Público, já havendo recomendações no sentido de aprimorar a governança do Governo 

Federal na Petrobras (AC-691/2001-TCU-P). 

3.3.3- Conclusão do tópico 

Da análise empreendida pode-se concluir que a estatal apresentou, no período de janeiro de 2011 a abril 

de 2014, elevado grau de aquisições não precedidas de licitação (contratações diretas), especialmente 

envolvendo aquisições para o E&P e de serviços. Isso implica risco de vulneração ao princípio das aquisições 

precedidas de licitação constante do art. 37 da Constituição Federal. Pode-se constatar, ainda, nas contratações 

precedidas de licitação no aludido período, a maciça utilização da modalidade convite na forma do Decreto 

2.745/1998, que, por suas características, apresenta baixa transparência para o público (se comparado ao 

análogo da Lei 8.666/1993) e alta discricionariedade para o gestor na escolha das empresas convidadas. Tal 

constatação aponta para o risco de fragilização do princípio da publicidade, constante do caput do art. 37 da 

constituição Federal. 

Cabe ressaltar que tais vulnerabilidades derivam da regulação a que estão submetidas as aquisições da 

Petrobras, que estimula o comportamento dos gestores da estatal no sentido de buscar processos de menor 

transparência em benefício da agilidade na contratação. 

Não há indícios de que as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores estejam contribuindo para 

agravar essa situação. Não obstante, uma vez que, na prática, é da livre escolha dos gestores da estatal as 

empresas de que a companhia adquire bens e serviços, há risco de que o ordenamento jurídico-normativo de 

licitações da companhia seja de transformando em aparato de natureza meramente ornamental, voltado para 

proporcionar apenas aparência de que a empresa cumpre com o princípio constitucional. 

Além disso, era de se esperar a existência de mecanismos específicos do Poder Executivo federal com 

vistas a supervisionar detidamente as aquisições da Petrobras e suas consequências. Não obstante, e em que pese 

a equipe de fiscalização não haver investigado profundamente as formas adotadas pelo MME e pelo MPOG 

junto à Petrobras para planejar, acompanhar e avaliar as consequências sociais, econômicas e ambientais para o 

país das compras realizadas, há indícios que nenhum dos dois ministérios mantêm mecanismos especificamente 

voltados para tal. 

3.4- A cadeia de valor da Petrobras 

A cadeia de valor da Petrobras é composta por três processos de trabalho principais: Gestão, Negócio e 

Suporte. 

Negócio é o processo gerencial em que estão representadas as atividades essenciais da entidade geradoras 

de receitas e agregadoras de valor aos clientes da estatal. Contempla as atividades de finalísticas da Petrobras, 

na forma de seu estatuto social (peça 86) e em alinhamento com seu planejamento estratégico e plano de 

negócio e de gestão (peça 97). 

Gestão é o processo em que estão representadas as atividades da entidade ligadas à funcionalidade da 

organização em seus aspectos de relacionamento entre os seus diversos departamentos e com as partes 

interessadas da entidade (clientes, governo etc.). Oferece suporte ao negócio da estatal. Tem impacto direto na 

capacidade do negócio da companhia, mas não agregam diretamente valor aos clientes da estatal.  

Suporte é o processo em que estão representadas as atividades da entidade ligadas à funcionalidade da 

organização em seus aspectos de relacionamento em especial com os fornecedores da estatal. Oferece suporte ao 

negócio e a gestão. Tem impacto direto nas capacidades do negócio e da gestão da companhia, mas não agregam 

diretamente valor aos clientes. 

3.4.1- O processo Suprir Bens, Serviços 

O processo Suprir Bens, Serviços e Infraestrutura (Suprir B/S) vincula-se ao macroprocesso de Suporte, 

desdobrando-se em Suprir Bens e Serviços, Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de Tecnologia da 

Informação e comunicação e Prover Instalações Prediais. 

O processo Suprir B/S, no que se refere às aquisições em concreto, é funcionalmente transversal à 

estrutura organizacional da companhia, havendo departamentos responsáveis por contratações de bens e de 

serviços vinculados hierarquicamente à maioria das gerências executivas. 

Em relação à elaboração das orientações corporativas do processo, bem como à avaliação corporativa 

dele, o departamento da estatal responsável é a gerência executiva de MATERIAIS. Ela é também responsável, 

em nível corporativo, pela realização da gestão da base de fornecedores, pela gestão da padronização de bens e 

de serviços e pela gestão do cadastro de bens e de serviços. 

A descrição detalhada das principais atividades voltadas para a contratação de bens e de serviços se 

encontra à peça 120. 

3.4.2- A governança do processo Suprir Bens e Serviços 
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O gestor do processo é o gerente executivo de MATERIAIS (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS), que 

também é titular da Comissão do processo Suprir Bens e Serviços (CSBS). Apesar de o gerente executivo de 

MATERIAIS ser o titular formal também da CSBS, essa atribuição é, na prática, do titular de 

MATERIAIS/OGBS (peça, 98, p. 20). A CSBS é vinculada diretamente à Diretoria Executiva (DE) e tem como 

atribuições: 

1) Debater temas relacionados com as questões estratégicas relativas ao processo Suprir Bens e Serviços; 

2) Propor Políticas, Diretrizes e Normas relativas ao processo; 

3) Propor procedimentos corporativos relacionados ao processo; 

4) Propor indicadores de desempenho relacionados ao processo; 

5) Propor grupos de trabalho e subcomissões para apoiá-la no desempenho de suas atribuições; 

6) Promover debates das principais questões, melhores práticas e lições aprendidas relacionadas ao 

processo. 

Um esboço gráfico de como se estrutura a governança do processo se encontra na peça 85, pag. 18. 

3.4.3- Conclusão do tópico 

A equipe de fiscalização não realizou apreciação crítica da cadeia de valor da Petrobras, mas utilizou a 

descrição dos elementos do modelo na orientação da ação de controle. Da mesma forma, a equipe não realizou 

avaliação no processo Suprir B/S, mas utilizou a descrição dos elementos dos modelos utilizados na orientação 

da ação de controle. 

3.5- A gerência executiva de MATERIAIS 

A equipe de fiscalização realizou os trabalhos de fiscalização na gerência executiva de MATERIAIS, que 

é vinculada à Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Materiais – ETM. 

Em especial, foram empreendidas investigações na gerência geral de Desenvolvimento Estratégico do 

Mercado Fornecedor de Bens e Serviços – DEMF e na gerência do Cadastro Corporativo de Fornecedores – 

CCF. 

A CCF é o menor departamento da estatal responsável pela gestão do Cadastro de Fornecedores em nível 

corporativo. A estrutura de departamentos da Petrobras encontra-se descrita em organogramas da estatal (peça 

85, p. 20 e 28). No momento da execução da auditoria, a estrutura seguia as orientações contidas no Plano 

Básico de Organização (PBO) da Petrobras à peça 84. 

A equipe realizou entrevista e aplicou questionário a cada um dos titulares das gerências diretamente 

vinculadas à MATERIAIS e das gerências diretamente vinculadas à DEMF (peças 98 e 83). 

3.5.1- Responsabilidades de MATERIAIS 

MATERIAIS tem responsabilidades em nível de gerência e em nível corporativo. 

É responsável, em nível de gerência executiva, pelas seguintes atividades, desde que essas sejam 

originariamente responsabilidade da gerência executiva: 

1) gestão da demanda de bens e de serviços; 

2) gestão das contratações de bens e de serviços; 

3) gestão da logística necessária aos bens e aos serviços; 

4) gestão da inspeção de bens e de serviços; e 

5) gestão da base de fornecedores de bens e de serviços. 

É responsável, em nível corporativo, pelas seguintes atividades: 

1) gestão da padronização de bens e de serviços para todos os departamentos da estatal; 

2) gestão do Cadastro de Fornecedores da Petrobras; 

3) avaliação do processo Suprir Bens e Serviços da estatal; e 

4) orientação processo Suprir Bens e Serviços da estatal. 

3.5.1.1- Organização administrativa de MATERIAIS 

Para executar tais atribuições, MATERIAIS estrutura-se na forma da peça 85, pag. 28, por meio das 

seguintes gerências direta e hierarquicamente vinculadas: 

1) Orientação e Gestão do Processo suprir Bens e Serviços (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/OGBS): 

responsável, no processo Suprir Bens e Serviços, por realizar a orientação e a avaliação do processo Suprir Bens 

e Serviços da estatal. Realiza, ainda, a gestão da classificação e padronização de bens e de serviços para todos os 

departamentos da estatal.  

2) Desenvolvimento Estratégico do Mercado Fornecedor de Bens e Serviços 

(PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF): responsável por realizar a gestão da base de fornecedores da 

Petrobras, utilizando como principal ferramenta o Cadastro de Fornecedores da Petrobras. 

3) Compras para Empreendimentos do Abastecimento (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CE-AB): 

responsável por realizar a gestão da demanda de bens e de serviços cuja aquisição é de responsabilidade da 
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gerência executiva; a gestão de tais contratações; e a gestão da base de fornecedores desses bens e desses 

serviços; 

4) Compras para Empreendimentos de E&P (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CE-EP): responsável por 

realizar a gestão da demanda de bens e de serviços cuja aquisição é de responsabilidade da gerência executiva; a 

gestão de tais contratações; e a gestão da base de fornecedores desses bens e desses serviços; 

5) Compras para Empreendimentos do Gás e Energia (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CE-GE): 

responsável por realizar a gestão da demanda de bens e de serviços cuja aquisição é de responsabilidade da 

gerência executiva; a gestão de tais contratações; e a gestão da base de fornecedores desses bens e desses 

serviços. Obs.: Diferentemente das demais gerências ligadas diretamente à MATERIAIS, a CE-GE não é uma 

gerência geral, sendo uma gerência setorial; 

6) Compras Globais, Inspeção e Logística (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CG-IL): responsável por 

realizar a gestão da demanda de bens e de serviços cuja aquisição é de responsabilidade da gerência executiva; a 

gestão de tais contratações; a gestão da base de fornecedores desses bens e serviços; a gestão da logística 

necessária a esses bens e serviços; e, ainda, a gestão da inspeção de bens e de serviços cuja aquisição é de 

responsabilidade da estatal.  

A OGBS e a DEMF são gerências de atuação eminentemente corporativa, voltadas para a normalização, 

acompanhamento e instrumentalização das aquisições da estatal. 

A CE-EP, a CE-AB, a CE-GE e a CG-IL realizam as compras de responsabilidade de MATERIAIS. 

Essas compras geralmente são de grande materialidade e relevância para a estatal, aplicadas tanto nos 

empreendimentos quanto nas operações da companhia. Podem tanto ser compras globais de itens padronizados 

para os investimentos ou para as operações da estatal (por exemplo, válvulas, tubos, conexões, produtos 

químicos, entre outros), como compras de itens individuais de alta criticidade para a estatal (denominadas, no 

jargão interno, como compras “engenheiradas”). Geralmente são compras de bens ou de bens associados a 

serviços. O processo de contratação para empreendimentos da Petrobras é realizado de forma integrada entre 

MATERIAIS, as gerências executivas de construção dos ativos de produção e as gerências executivas de 

planejamento e gestão dos empreendimentos das áreas de negócio. 

Importa ressaltar que MATERIAIS realiza relativamente poucas aquisições de serviços. Nos casos de 

serviços necessários aos empreendimentos (contratos de obras civis, construção e montagem etc.), o 

departamento responsável pelas contratações é PETROBRAS/ETM/ENGENHARIA. Nos casos de serviços 

aplicados no segmento de negócio Exploração e Produção (bem como dos equipamentos do E&P que operam 

submersos), o departamento responsável pelas contratações é PETROBRAS/E&P. Nos casos dos demais 

fornecimentos de serviços e bens de maior vulto, o departamento responsável pelas contratações é 

PETROBRAS/DC&S. As gerências de compras locais de cada unidade, por fim, são responsáveis pelas 

aquisições residuais. 

3.5.1.2- Força de trabalho de MATERIAIS 

A equipe de fiscalização realizou levantamento na força de trabalho de MATERIAIS (peça 118). A 

gerência executiva contava, em agosto de 2014, com uma força de trabalho de 502 pessoas, sendo 329 

empregados da Petrobras e 173 pessoas oriundas de contratos com empresas prestadoras de serviços. 

Dos empregados da Petrobras: 14% possui mais de 31 anos de trabalho na Petrobras e 61% menos de 10 

anos; 31% possui mais de 51 anos de idade e 18% menos de 30 anos; 84% são do sexo masculino e 63% são de 

cargos de nível superior. 

De acordo com as respostas aos questionários aplicados aos gestores das gerências diretamente vinculadas 

à MATERIAIS, a percepção declarada dos gestores é de, que em relação aos processos de trabalho, e 

considerando as demandas ordinárias do serviço, os recursos humanos são adequados para operar com o 

Cadastro de Fornecedores da Petrobras. 

Cabe observar que o TCU vem envidando esforços, iniciados por meio do TC-023.627/2007-5, para 

compreender o fenômeno da terceirização de pessoal na Petrobras. 

A terceirização de atividades finalísticas e/ou de funções contempladas nos planos de cargos das 

empresas estatais configura ato ilegítimo. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos TCU-Plenário 

1.443/2007, 3.840/2008, 852/2010, 3.070/2011 e 3.071/2011), a terceirização de serviços de natureza jurídica 

somente é admitida para atender a situações específicas devidamente justificadas, de natureza não continuada, 

quando não possam ser atendidas por profissionais do próprio quadro do órgão ou entidade. 

3.5.1.3- MATERIAIS: Respostas aos questionários 

De acordo com as respostas aos questionários aplicados aos gestores das gerências diretamente vinculadas 

à MATERIAIS (peças 79 e 154), a percepção declarada dos gestores é de que, em relação aos processos de 

trabalho, e considerando as demandas ordinárias do serviço: 
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1) Os recursos humanos são, em geral, adequados para se interagir com o cadastro; 

2) Os recursos de tecnologia da informação e comunicação são, em geral, adequados para se interagir 

com o cadastro; 

3) Os demais recursos materiais são, em geral, adequados para se interagir com o cadastro; 

4) As normas e procedimentos estão adequadas para a interação com o cadastro. 

A percepção declarada que os gestores de MATERIAIS têm da utilidade do cadastro estão alinhadas com 

suas funções. Os mesmos declararam ter elevado conhecimento dos controles internos utilizados pela Petrobras 

na gestão do cadastro, tendo sido as auditorias internas citadas frequentemente como exemplo. 

Questionados acerca do conhecimento dos indicadores de desempenho utilizados pela Petrobras para 

avaliar a performance do cadastro, os gestores informaram conhece-los e acompanha-los por meio de reuniões 

de análise crítica (RACs). Porém, apontaram como exemplo apenas indicadores relativos à situação cadastral de 

fornecedores, o que denota desconhecimento ou inexistência de indicadores de desempenho do cadastro. 

Questionados acerca do conhecimento de metas fixadas pela Petrobras em relação à utilização do cadastro 

pelo público interno e externo da estatal, a maioria dos gestores informou desconhecê-las. 

Na visão dos gestores pesquisados, os benefícios da utilização do cadastro, pelos agentes da companhia 

superam os custos associados. Na visão dos mesmos agentes, os benefícios da utilização do cadastro por 

pequenas e médias empresas potenciais fornecedoras da Petrobras superam os custos associados. 

3.5.1.4- MATERIAIS: Resultado das reuniões e entrevistas 

A equipe de fiscalização realizou entrevistas com os titulares das gerências vinculadas hierarquicamente à 

MATERIAIS, cujos resumos se encontram no Anexo 3. A seguir são destacados alguns pontos de algumas das 

entrevistas. 

1) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/OGBS: A taxonomia empregada pelo Cadastro de Fornecedores, 

conhecida como “famílias de bens e de serviços”, apresenta imperfeições que merecem ajustes. O cadastro tem 

cerca de três mil famílias e que a cada mês são acrescidas cerca de cinquenta novas famílias, enquanto que as 

alterações em materiais e serviços envolvem aproximadamente doze mil alterações em itens do cadastro. Existe 

a intenção de sanear tal situação, mediante sistemática que levará o sistema a ter cerca de mil famílias. Acredita-

se que o aperfeiçoamento a ser implantado pelo Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores – 

PGBF no âmbito de MATERIAS contribuirá para melhorias substanciais no cadastro, em especial no que se 

refere à racionalização na taxonomia das famílias. É desconhecida a existência de mecanismos de interlocução 

direta e periódica entre PETROBRAS/ETM/MATERIAIS e os ministérios do Planejamento, de Minas e Energia 

ou do Desenvolvimento, envolvendo o aperfeiçoamento de políticas públicas federais por meio do poder de 

compras do Grupo Petrobras. 

2) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CG-IL: O cadastro é a principal ferramenta utilizada pela gerência 

para identificar possíveis fornecedores, mas que eventualmente realiza licitações incluindo empresas não 

cadastradas, mediante motivação e seguindo os ritos legais. Acredita-se que o aperfeiçoamento a ser introduzido 

pelo PGBF permitirá que o Cadastro de Fornecedores atribua notas parametrizadas aos cadastrados, o que 

permitirá uma comparação mais ágil dos históricos de desempenho dos fornecedores. 

3) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CE-EP: O Cadastro de Fornecedores é de grande importância para a 

gerência, sendo a principal ferramenta para a seleção dos fornecedores nos processos de contratação. No 

processo de seleção dos fornecedores para participar de processos de contratação, analisa-se criticamente as 

informações do cadastro, podendo, eventualmente, realizar contratações com empresas não cadastradas, desde 

que as não cadastradas se habilitem durante a fase de contratação para o objeto demandado. 

4) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CE-AB: Utiliza-se ativamente o Cadastro de Fornecedores para 

identificar potenciais supridores de bens e de serviços para a companhia, e que raramente adquire com empresas 

de fora do cadastro. Considera-se que o modelo de taxonomia itens do cadastro tem que ser constantemente 

aperfeiçoado para buscar competitividade, bem como para refletir com máxima fidelidade os mercados 

fornecedores. Confia-se nas avaliações do PGQMSA (Programa da Garantia da Qualidade de Materiais e 

Serviços Associados) constantes no Cadastro de Fornecedores da Petrobras. 

5) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/CE-GE: Os mercados fornecedores da gerência são maduros, 

envolvendo grandes empresas operando em regime de competitividade. Não se realizam, em geral, contratações 

diretas, sendo a modalidade de licitação mais praticada é a convite. O Cadastro de Fornecedores é a principal e 

primeira ferramenta para identificação de potenciais fornecedores da gerência, tendo como principal função a de 

permitir a identificação de empresas capazes técnica, jurídica e economicamente. As informações relativas ao 

histórico de desempenho das empresas cadastradas são úteis para a identificação de fornecedores mais 

qualificados. A taxonomia utilizada pelo cadastro para classificação de itens atende, em geral, as necessidades 

da gerência. 
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6) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/RH: MATERIAIS se ressente da falta de quadro de pessoal próprio 

adequado a sua missão, mas a unidade vem envidando esforços junto à Companhia para atrair talentos, 

qualificá-los e retê-los. 

3.5.2- A gerência geral DEMF 

A DEMF é a gerência geral vinculada a MATERIAIS, responsável pelo desenvolvimento estratégico do 

mercado fornecedor de bens e serviços.  

A equipe aplicou questionário a cada um dos titulares das gerências diretamente vinculadas à DEMF 

(peça 83). 

A DEMF conta com quatro gerências e duas gerências setoriais. As gerências são: 

1) Análise da Demanda e Mercado (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/ADM): responsável por 

identificar risco no abastecimento dos itens estratégicos no mercado fornecedor (peça 103, p. 1); 

2) Estratégia para Suprimento (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/ES); responsável por fornecer 

soluções de estratégia para suprimento para atendimento das demandas da companhia, em especial para os bens 

e serviços estratégicos de operação e dos investimentos (peça 103, p. 9); 

3) Desenvolvimento do Mercado (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/DM): responsável por: 

desenvolver fornecedores de bens e serviços no mercado nacional e internacional, atuar no desenvolvimento de 

soluções para as exigências de conteúdo local, desenvolver novos materiais e serviços, homologar novos 

materiais e serviços, ou seus respectivos fornecedores. A gerência é responsável, ainda, por atuar no 

desenvolvimento local de novos fornecedores junto às unidades operacionais, particularmente nas médias e 

pequenas empresas e prospectar e desenvolver novas tecnologias, em conjunto com o Centro de Pesquisas da 

Petrobras (Cenpes) e órgãos operacionais. Por fim, cabe a gerência interagir com iniciativas relacionadas ao 

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), à Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep) e a redes temáticas (peça 103, p. 19); 

4) Cadastro Corporativo de Fornecedores (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF). As 

responsabilidades da gerência do CCF serão vistas em tópico próprio. 

As gerências setoriais são: 

1) Avaliação de Desempenho de Fornecedores (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/ADF): 

responsável por avaliar o desempenho de fornecimentos à Petrobras e integrar resultados de desempenho ao 

processo de cadastro, bem como coordenar o tratamento de divergências de fornecimento de bens e serviços e os 

processos de premiação e sanção de fornecedores de bens e serviços (peça 103, p. 29); 

2) Gestão de Itens Estratégicos e Conteúdo Local (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/GIE): 

responsável por: (i) atuar preventivamente para garantir o atendimento das necessidades de bens e serviços 

estratégicos; (ii) coordenar os processos e o sincronismo dos projetos das gerências de MATERIAIS/DEMF, 

para atendimento das lacunas entre as demandas de itens estratégicos da estatal e a capacidade do mercado 

fornecedor em atendê-las, com os percentuais de conteúdo local requeridos; (iii) estabelecer canais de 

comunicação, juntamente com a Gerência de Relacionamentos (PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/REL), para a 

comunidade de suprimento, de forma a garantir a disseminação das informações sobre as ações relacionadas ao 

atendimento às necessidades de itens estratégicos; (iv) monitorar as ações para atendimento das necessidades 

futuras de bens e serviços estratégicos da Petrobras, com os percentuais de conteúdo local requeridos, e propor 

ações corretivas para os desvios observados (peça 103, p. 36). 

A DEMF conta com uma força de trabalho de 133 pessoas, sendo 76 empregados da Petrobras (peça 118). 

Possui índice de terceirização de mão-de-obra de 33%. 

3.5.2.1- DEMF: Resposta aos questionários 

De acordo com as respostas aos questionários aplicados aos gestores das gerências diretamente vinculadas 

à DEMF (peças 79 e 154), a percepção declarada dos gestores é de que, em relação aos processos de trabalho, e 

considerando as demandas ordinárias do serviço: 

1) Os recursos humanos são, em geral, adequados para se interagir com o cadastro da Petrobras. Não 

obstante, ponderou-se que, de uma forma geral, existe carência de recursos humanos, principalmente de 

empregados próprios, para interagir e desenvolver os processos de gestão do cadastro; 

2) Os recursos de TIC são, em geral, adequados para se interagir com o cadastro. Não obstante, ponderou-

se que existem diversas melhorias a serem implementadas no SAP e no portal do cadastro. 

3) Os demais recursos materiais são, em geral, adequados para se interagir com o cadastro; 

4) As normas e procedimentos estão, em geral, adequadas para a interação com o cadastro. Ponderou-se 

que existem procedimentos a serem revisados ou criados para melhorar o processo de gestão do cadastro. 
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A percepção declarada que os gestores da DEMF têm da utilidade do cadastro estão alinhadas com suas 

funções. Os mesmos declararam ter elevado conhecimento dos controles internos utilizados pela Petrobras na 

gestão do cadastro, tendo sido também as auditorias internas citadas frequentemente como exemplo. 

Questionados acerca do conhecimento dos indicadores de desempenho utilizados pela Petrobras para 

avaliar a performance do cadastro, os gestores informaram conhece-los e acompanha-los. Porém, apontaram 

também como exemplo apenas indicadores relativos a situação cadastral de fornecedores, o que denota 

desconhecimento ou inexistência de indicadores de desempenho do cadastro. Essa questão será abordada em 

tópico específico adiante. 

Questionados acerca do conhecimento de metas fixadas pela Petrobras em relação à utilização do cadastro 

pelo público interno e externo da estatal, a maioria dos gestores informou conhecê-las. Contudo, foi apontado o 

desconhecimento de metas objetivas definidas. 

Na visão dos gestores pesquisados, os benefícios da utilização do Cadastro de Fornecedores, pelos 

agentes da companhia superam os custos associados. Na visão dos mesmos agentes, os benefícios da utilização 

do cadastro por pequenas e médias empresas potenciais fornecedoras da Petrobras superam os custos 

associados. Alguns gestores, contudo, alegaram não ter elementos para formular juízo acerca dos benefícios da 

utilização do cadastro pelo público indicado. 

3.5.2.2- DEMF: Resultados das reuniões e entrevistas 

A equipe de fiscalização realizou entrevistas com os titulares das gerências vinculadas hierarquicamente à 

MATERIAIS, cujos resumos se encontram no Anexo 3. A seguir são destacados alguns pontos de algumas das 

entrevistas. 

1) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF: A gerente geral de 

PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF apresentou sua equipe de gerentes e gerentes setoriais, identificando 

as principais funções de DEMF e demais gerências a ela vinculadas. O principal subprocesso do Processo Suprir 

B/S relativos à DEMF que se relaciona com o cadastro é o de Realizar Gestão da Base de Fornecedores, que 

implica: (i) Gerir Registro Simplificado de Fornecedores; (ii) Gerir Cadastro Corporativo de Fornecedores; (iii) 

Desenvolver Fornecedores e (iv) Gerir Dados Mestres de Fornecedores. A grande quantidade de contratações 

por dispensa de licitação pode ter sido em função das contratações de baixo valor (contratações inferiores a R$ 

160 mil), que são enquadradas como dispensa de licitação por valor. Existe orientação para que se utilize o 

cadastro de fornecedor da Petrobras toda vez que se fizer uma contratação, porém não existe a obrigatoriedade 

de contratação com empresa cadastrada. As escolhas dos fornecedores devem ser explicadas e ou justificadas 

nos processos. Apesar de toda esta disponibilização de informação no cadastro, cabe ao gestor da contratação 

avaliar a aderência ao escopo da contratação e a necessidade de buscar informações complementares, 

justificando a inclusão ou exclusão de algum fornecedor na relação de empresas a serem selecionadas. Para 

aquisições de bens e serviços de pequeno valor (ou seja, quando é permitida dispensa de licitação), as 

contratações se fazem por um sistema que realiza o rodizio automaticamente, bem como a escolha do vencedor 

em função do menor preço. Para as compras nas outras modalidades não existem nas rotinas dos sistemas 

vinculados ao cadastro nenhuma obrigatoriedade de rodizio de fornecedores, cabendo ao gestor a utilização da 

lista de fornecedores. As informações das avaliações de desempenho de contratos anteriores dos fornecedores 

podem ser disponibilizadas no cadastro, no painel de desempenho, se forem requeridas pelos gestores. O 

cadastro não permite a livre criação de novas famílias, e que cada família, para ser criada, exige um rito mínimo 

de aprovação. O departamento responsável pela criação de famílias é o DEMF/CCF. Os usuários internos e 

externos do sistema têm dificuldades em relacionar bens e serviços a famílias, o que aponta para oportunidades 

de melhoria no que se refere a mudanças na taxonomia que podem, no futuro próximo, implicar uma revisão 

profunda da sistemática de classificação atualmente em vigor. Há preocupação quanto a dificuldade 

operacionais e legais em vincular os sócios das empresas inadimplentes e com impacto na cadeia de 

fornecimento. Tem ocorrido um alto índice de suspensão de empresas do cadastro em função de problemas 

trabalhistas, porém não se pode estender a sanção aos sócios sem passar por um processo administrativo 

específico e que o cadastro não tem um processo que vincule CPF à CNPJ. 

2) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF: A gerência é composta por cinco coordenações, 

responsáveis pelo cadastramento de empresas e pela coordenação técnica do cadastro, bem como pelo 

atendimento a fornecedores e a usuários internos do cadastro. Relativamente aos itens estratégicos adquiridos 

pela companhia e às exigências contratuais de conteúdo local, a gerência atua mediante o recebimento da 

identificação dos itens estratégicos e das necessidades de conteúdo local realizados pelos demais departamentos 

da empresa (em interlocução com o DEMF/GIE e DEMF/ADM), e realiza a classificação dos itens de bens e de 

serviços, com a criação de famílias de bens e serviços, quando cabível, e ações de incentivo a potenciais 

fornecedores para cadastramento. Relativamente ao desenvolvimento de novos mercados fornecedores, a CCF 
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atua em comunicação com o DEMF/DM, o qual fornece listas de materiais ou de serviços desenvolvidos para 

sua inclusão no cadastro. Em relação às aplicações de sanções administrativas pela companhia aos fornecedores, 

a CCF atua após o encaminhamento da notificação da sanção pelo DEMF/ADF ao fornecedor, mediante a 

inclusão de restrições ao apenado no Cadastro de Fornecedores. Por meio do cadastro, é possível aos gestores da 

companhia o acompanhamento do desempenho dos fornecedores, cuja avaliação é periodicamente realizada por 

meio de nota calculada a partir de boletins de avaliação de desempenho – BAD (que são preenchidos pelos 

gerentes e pelos fiscais de cada contrato). O cadastro também permite acompanhar a situação jurídica e 

econômica dos fornecedores, mediante a verificação da apresentação ou não de documentos que evidenciem a 

regularidade. Relativamente à taxonomia empregada no Cadastro de Fornecedores, para executá-la seguem-se as 

orientações da OGBS, sendo a CCF a gerência responsável pela criação, manutenção e extinção de famílias de 

fornecedores. Tanto a taxonomia quanto a base de dados encontram-se permanentemente em aprimoramento, 

buscando-se um ótimo, tanto em relação à atualização dos dados da base quanto em relação aos tamanhos das 

famílias de bens e de serviços. Neste último caso, visa-se ao aumento do povoamento de famílias com 

fornecedores de mesmo nicho de mercado, o que possibilita pluralidade de fornecedores em potencial e, 

portanto, competitividade nos certames licitatórios. O cadastro divide-se em Cadastro Corporativo e Registro 

Simplificado. O motivo da divisão é eminentemente histórico dentro da companhia. O Cadastro Corporativo de 

prestadores de serviços originou-se do departamento jurídico da companhia, e se relaciona com contratações de 

serviços usualmente de maior vulto e com prestadores de serviços de elevada complexidade. Destaca-se que o 

Cadastro Corporativo de fornecedores de bens, o qual analogamente relaciona-se a contratações de bens de 

elevada complexidade, sempre foi gerido pela unidade de MATERIAIS.  Em 2004, o cadastro gerido pelo 

jurídico foi transferido para MATERIAIS, unificando-o ao Cadastro Corporativo de bens. Já o Registro 

Simplificado originou-se de diversas bases de dados locais de fornecedores, que careciam de homogeneização 

de critérios e de sistematização de procedimentos. Com a consolidação dos regimes em uma única base de 

dados, a estatal agregou melhorias substanciais ao Cadastro de Fornecedores, aumentando-se o nível de controle 

sem perda de eficiência, bem como respeitando as peculiaridades de cada região. Relativamente ao atendimento 

aos fornecedores, o DEMF/CCF, conta com uma coordenação (DEMF/CCF/CAF), responsável pela gestão de 

diversos canais de contato com fornecedores. A CAF conta com serviços de 0800, “fale conosco”, atendimentos 

presenciais, participação em feiras e eventos, e serviço de contato via internet. Relativamente ao atendimento do 

público interno, o DEMF/CCF, conta com uma coordenação (DEMF/CCF/CAUC), que disponibiliza serviço de 

atendimento via SST (Solicitação de Serviços Técnicos - ferramenta utilizada para registro e rastreabilidade das 

solicitações), e presencial. Há doze postos de atendimento presencial, em diversas localidades no país, que 

realizam atendimentos tanto de fornecedores como público interno. Atualmente a gestão dos postos está 

centralizada. Há percepção que uma dificuldade que os fornecedores encontram na hora de se cadastrarem no 

portal Petronect se refere à identificação de quais famílias podem se cadastrar. Em relação a isso, a DEMF/CCF 

reconhece a existência de oportunidades de melhoria na orientação dos potenciais fornecedores, e que uma 

possibilidade seria melhoria na semântica das classificações e aperfeiçoamento nos mecanismos de identificação 

de famílias pelos usuários. 

3) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/ADF: Todas as sanções administrativas, independentemente 

do nível, são processadas de maneira similar, divergindo apenas quanto à autoridade sancionadora. No primeiro 

caso, a autoridade sancionadora é a titular da PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF e no segundo é a 

Diretoria Executiva (PETROBRAS/DE) da estatal. Sanções administrativas decorrem do descumprimento de 

normas de diversas espécies (leis, regulamentos, normas internas etc.), mas que não se confundem com sanções 

contratuais, pois essas ocorrem em face de descumprimentos de cláusulas contratuais e são aplicadas 

diretamente pelo gestor de cada contrato, não se envolvendo a DEMF/ADF no processamento de tais sanções, 

salvo quando as mesmas implicam também sanções administrativas. Estas sanções são aplicáveis quando o ato 

praticado pelo fornecedor gerou ou tem potencial de gerar prejuízos para a companhia. A DEMF/ADF não se 

depara frequentemente com situações em que o fornecedor sancionado ingressa com sucesso com pedidos de 

medidas cautelares em face de sanções administrativas aplicadas pela Petrobras, mas percebe-se que há uma 

tendência no sentido do aumento da judicialização dos procedimentos administrativos sancionatórios. Existem 

casos que chegaram ao conhecimento de MATERIAS/DEMF/ADF de interposição de recursos de mandatos de 

segurança originados por sanções administrativas, porém são poucos comparados ao universo de sanções 

aplicadas. Ainda assim estes casos são analisados em articulação com o Jurídico da Petrobras para 

aperfeiçoamento da gestão do processo de sanção. 

4) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/ES: A avaliação do desempenho dos fornecedores constante 

do cadastro é útil por traduzir um ambiente de controle robusto, mas que para a elaboração das estratégias pela 

DEMF/ES, por sua natureza, exige-se um aprofundamento na avaliação da capacidade fabril do fornecedor para 
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atender às demandas da Petrobras, e do entendimento do desempenho dos fornecedores, em casos críticos de 

não conformidades, mediante avaliação da documentação original produzida pelos gerentes e fiscais de 

contratos anteriores ou vigentes em que a mesma empresa tenha atuado. 

5) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/DM: Em relação ao desenvolvimento de novos 

fornecedores, atua em cooperação, mediante convênios com o Sebrae, visando especialmente o 

desenvolvimento de empresas de pequeno e médio portes, com o objetivo de fortalecer as cadeias de 

fornecedores da estatal. O dispêndio de esforço da estatal no desenvolvimento de tais empresas ocorre 

independentemente de as mesmas serem ou não fornecedoras diretas da estatal. O fortalecimento da cadeia de 

fornecedores justifica-se a partir principalmente do negócio da companhia, tendo relação também com a ação da 

estatal como cumpridora e colaboradora aos programas e políticas de governo, em especial, do Prominp e das 

exigências de conteúdo local determinadas em contrato. A gerência mantém relacionamento colaborativo 

informal, mediante convênio, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI (órgão 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC), com a participação como 

representante da estatal em comitês de promoção do desenvolvimento da indústria. Além de tais entidades, o 

DEMF/DM atua em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores – MRE (sem que haja instrumento 

que formalize tal atuação), exercendo a estatal o papel de ponte entre potenciais fornecedores internacionais de 

médio e grande porte e o MRE, com vistas a atração dos mesmos para o mercado nacional de fornecedores.  

3.5.2.3- Conclusão do tópico 

Da verificação empreendida, não foram evidenciadas impropriedades relativas ao modelo organizacional 

e de divisão de trabalho adotado, em especial no que se refere à segregação de funções. 

Foi evidenciado, contudo, elevado índice de terceirização de mão-de-obra na gerência executiva de 

MATERIAIS (35%), o que pode implicar riscos em vista de alta rotatividade de funcionários. Além disso, há 

risco de que certas vantagens competitivas da estatal sejam vulneradas, em vista do acesso privilegiado, por 

parte dos fornecedores de mão-de-obra, a informações comerciais relativas aos valores e preços de insumos 

adquiridos por MATERIAIS. Ressalte-se que o departamento da estatal responsável pela gestão do cadastro se 

recente da falta de quadro de pessoal próprios adequados a sua missão. 

Em relação à percepção dos gestores acerca do cadastro, restaram evidenciados indícios de inexistência 

de indicadores para avaliar o desempenho do mesmo. 

Observou-se a existência de oportunidades de melhorias no Cadastro de Fornecedores, em especial 

quanto à avaliação do desempenho dos mesmos e à taxonomia de classificação de itens do cadastro. Não 

obstante, já há em andamento ação da estatal no sentido de implementar aperfeiçoamentos. 

Restou confirmado que é desconhecida a existência de mecanismos de interlocução direta e periódica 

entre PETROBRAS/ETM/MATERIAIS e os ministérios do Planejamento (MPOG), de Minas e Energia (MME) 

ou do Desenvolvimento (MIDC), envolvendo o aperfeiçoamento de políticas públicas federais por meio do 

poder de compras do Grupo Petrobras. 

Além disso, foi identificado que a estatal atua em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores – 

MRE sem que haja instrumento que formalize tal atuação. 

3.6- O Cadastro de Fornecedores 

O Cadastro Corporativo de Fornecedores da Petrobras é parte de um sistema de atividades 

interconectadas voltadas ao processo Suprir Bens e Serviços. Contempla quatro etapas principais: 

a) Qualificação de fornecedores: requisitos e regras de aprovação de empresas para habilitação para o 

fornecimento à Petrobras; 

b) Gestão do Cadastro de Fornecedores: estruturas, sistemas e gestão das informações da base de 

fornecedores da Petrobras; 

c) Experiência nos contratos: seleção de fornecedores para a participação nos processos licitatórios e seu 

desempenho nos contratos firmados; 

d) Avaliação de desempenho: critérios de avaliação de desempenho dos fornecedores e sua 

retroalimentação nas informações do Cadastro. 

No decorrer das atividades de auditoria, e em vista das entrevistas realizadas com gestores, a equipe de 

fiscalização pode constatar a prática de diversas utilizações do Cadastro de Fornecedores, a saber: 

1) Servir ao público interno da Petrobras, em face de uma necessidade em concreto de adquirir 

determinado bem ou serviço, como fonte principal de identificação de potenciais fornecedores, oferecendo 

critérios objetivos para comparação e seleção de fornecedores; 

2) Servir ao público interno da Petrobras como ferramenta de monitoramento de desempenho histórico de 

fornecedores e de contratos em andamento; 
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3) Servir ao público interno da Petrobras na elaboração do planejamento estratégico da estatal, e 

respectivos desdobramentos táticos e operacionais, como fonte de informações acerca dos mercados 

fornecedores de bens e de serviços; 

4) Servir ao público interno da Petrobras no acompanhamento da execução do planejamento estratégico 

da estatal, e dos respectivos desdobramentos táticos e operacionais, como fonte de informações acerca do 

desempenho de fornecedores; 

5) Servir ao público interno da Petrobras, em face de uma necessidade em concreto de adquirir serviços 

de EPC como fonte principal de identificação de potenciais fornecedores de bens e de serviços aos epcistas; 

6) Servir a potenciais fornecedores diretos da Petrobras (primeiro elo da cadeia de suprimentos) como 

local de exposição de bens e de serviços disponíveis nos diversos mercados; 

7) Servir a empresas que não pretendem ser fornecedores diretos da Petrobras (mas que podem se integrar 

na cadeia de suprimentos do Sistema Petrobras a partir do segundo elo de conexão) como sinalizador para 

empresas de diversos mercados acerca da aderência daquelas aos padrões de qualidade da estatal. 

A equipe de fiscalização envidou esforços no sentido em compreender cada uma dessas etapas e 

utilidades, e o resultado se encontra apresentado a seguir. 

3.6.1- O cadastro na estrutura organizacional da Petrobras 

A gerência do CCF é o departamento vinculado à DEMF responsável por efetuar a gestão corporativa do 

Cadastro de Fornecedores. Conta com cinco departamentos: 

1) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF/CTC: Coordenação Técnica do Cadastro; 

2) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF/CAF: Coordenação de Atendimento aos Fornecedores; 

3 PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF/CCE: Coordenação de Cadastramento de Empresas; 

4) PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF/CAUC: Coordenação de Atendimento aos Usuários do 

cadastro; 

5 PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/DEMF/CCF/CSLRF: Coordenação de Suporte ao Registro Local de 

Fornecedores. 

O processo Gestão do Cadastro Corporativo de Fornecedores de Bens e de Serviços da Petrobras é o 

principal processo a cargo da CCF e inclui as seguintes atividades: 

1) Cadastrar Fornecedores Corporativos: avaliação técnica, econômica, legal, gerencial e de segurança, 

meio-ambiente e saúde (SMS) dos potenciais fornecedores, objetivando sua inclusão ou manutenção no 

cadastro; 

2) Efetuar a avaliação e o registro local simplificado de fornecedores, objetivando sua inclusão ou 

manutenção no registro simplificado de fornecedores das unidades locais; 

3) Aprimorar técnicas de cadastro: encaminhamento das melhorias do sistema de cadastro e 

implementação de melhorias do processo de cadastramento de fornecedores; 

4) Criar famílias de bens e de serviços: criação, reconfiguração ou eliminação de famílias de bens e de 

serviços no cadastro. 

5) Orientar as empresas para sua inscrição e manutenção do cadastro: manter o suporte às empresas de 

modo a obter as condições e informações necessárias à sua inscrição, ampliação de linha de fornecimento e 

renovação do cadastro; 

6) Orientar os usuários sobre fornecedores e uso do cadastro: orientar os usuários sobre a seleção de 

empresas cadastradas e capacitá-los no uso do sistema de cadastro; 

7) Promover o fomento de fornecedores para atender necessidades da Petrobras: buscar novos 

fornecedores que viabilizem execução dos planos de contratação e o atendimento às demandas de bens e 

serviços das áreas de negócio e de serviços. 

A missão da CCF em relação ao Cadastro de Fornecedores é disponibilizar o cadastro aos usuários 

internos e externos e coordenar o registro de fornecedores da Petrobras (Carta MATERIAIS/REL-0002/2014, p. 

2). Em termos de responsabilidade corporativa, tem como objetivo fortalecer o relacionamento da Petrobras com 

o mercado fornecedor de bens e serviços. 

A descrição detalhada da estrutura da CCF e dos principais processos de trabalho dela se encontram às 

peças 104 e 119. A CCF conta com uma força de trabalho de 51 pessoas, sendo 28 empregados da Petrobras 

(peça 118). 

3.6.2- Certificados de registro no cadastro 

A empresa que participa do Cadastro de Fornecedores recebe um Certificado de Registro de Classificação 

Cadastral (CRCC) ou uma Declaração de Registro Simplificado (DRS). 

CRCC é um certificado emitido pela Petrobras, por meio do Sistema Petronect, para o fornecedor que tem 

seus dados aprovados para ingressar no cadastro corporativo aprovado por meio da sistemática adotada no portal 
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Petronect. O prazo de validade do CRCC é de até um ano a contar da aprovação. O fornecedor pode divulgar ao 

mercado que possui o CRCC durante o período de validade do certificado (peça 93, p. 8.). É vedado à empresa 

detentora do CRCC utilizar a marca Petrobras para comunicar a certificação. 

DRS é uma declaração emitida pela Petrobras, para o fornecedor que tenha seu Registro Simplificado 

aprovado por meio da sistemática adotada no portal Petronect. As empresas que se submetem ao registro 

simplificado recebem uma declaração de registro. Esta declaração (DRS), com validade de até um ano da data 

de sua emissão, é utilizada para fornecimento de bens ou serviços de interesse local, de menor porte, 

complexidade ou valor. Diferentemente do CRCC, a DRS está disponível apenas para as empresas nacionais. 

Após os processos de avaliação, a empresa aprovada estará apta para contratações em unidades locais da 

Petrobras (peça 93, p. 12). 

3.6.3- O tamanho do cadastro 

A equipe de fiscalização realizou levantamento no número de empresas constantes do Cadastro de 

Fornecedores da Petrobras (requisição 1.16). Em 30/4/2014, o cadastro contava com 11.237 empresas (peça 

106). Dessas, 8.891 participaram de disputa para contratação na estatal entre 1/1/2011 e 30/4/2014 e 5.892 

contrataram com a Petrobras pelo menos uma vez no mesmo período. 

Observou-se no cadastro a ocorrência de 254 casos em que empresas que não participaram de disputas 

para contratação registradas no Cadastro de Fornecedores, mas mesmo assim foram contratadas pela estatal. 

Para esta constatação, chamou a atenção a existência de contratações reiteradas com as mesmas empresas, 

algumas somando milhões de reais (peça 64, p. 4). Foi solicitado à estatal (requisição 13.7) que apresentasse 

esclarecimentos acerca dos motivos para a existência de tais contratações. Em resposta (peça 31), a estatal 

alegou que se tratou de contratações por dispensa por valor, que não requerem disputa para fornecimento, e que 

também pode ter havido registros inadequados no Sistema Petronect. 

Considerando o volume total de processos de contratação com valores pagos no período (694.962), o 

volume de inadequações identificadas é pequeno e não aponta para a existência de indícios de irregularidade 

sistêmicas ou estruturais. 

Insta observar que, de acordo com o DIP-MATERIAIS-000239/2013 (peça 152, p. 4), a base de 

fornecedores registrados no portal Petronect é da ordem de cinquenta mil empresas e o processo de renovação 

ocorre anualmente para todos os fornecedores aprovados. Deste universo, cerca de 21 mil empresas estavam 

qualificadas e aprovadas pela Petrobras em 19/8/2013. Para todos os casos, contudo, a equipe de fiscalização 

considerou o tamanho do Cadastro de Fornecedores como sendo de cerca de onze mil empresas, em vista da 

resposta da Petrobras à requisição 1.16.  

3.6.4- As empresas cadastradas que mais e menos licitaram ou contrataram com a Petrobras 

Foram levantados os 10% do total de empresas constantes do cadastro, selecionadas entre as que mais 

participaram de disputas para contratação com a estatal (requisição 1.17). A empresa que mais disputou 

participou em 98.704 oportunidades (com 3.711 contratações) e a que menos disputou participou de 1.599 

oportunidades (com 70 contratações). O maior percentual Contratação/Disputa foi de 21,20%, com 381 

contratações em 1.797 disputas (peça 107). 

Foram levantados também os 10% do total de empresas constantes do cadastro, selecionadas entre as que 

menos participaram de disputas para contratação com a estatal (requisição 1.18). Nenhuma empresa do último 

decil analisado participou de disputa, mas algumas participaram de contratações. Destas, a que mais participou 

de contratações em quantidade contratou 1.059 vezes (peça 108) em valores que somaram R$ 3.543.188,28 

(peça 64, p. 4). 

Foram levantados os 10% do total de empresas constantes do cadastro, selecionadas entre as que mais 

contrataram com a estatal (requisição 1.19). A empresa que mais contratou em quantidade de contratos realizou 

3.882 contratações, em contratos que somaram R$ 140.504.449,85. As três empresas que menos contrataram 

realizaram 42 contratações. A empresa que mais contratou em valores realizou 218 contratações, em contratos 

que somaram R$ 17.061.616.756,19. O maior percentual Valor dos Contratos/Quantidade de Contratações foi 

de R$ 136.214.294,78, com sessenta contratações (peça 109). 

Foram levantados também os 10% do total de empresas constantes do cadastro, selecionadas entre as que 

menos contrataram com a estatal (requisição 1.20). Nenhuma empresa dessa seleção contratou com a estatal 

(peça 110). 

O fato de que as empresas dos primeiros decis que menos contrataram terem contratado relativamente 

poucas vezes (70 e 42, respectivamente) denota concentração de contratações da Petrobras em poucas empresas. 

3.6.5- O grau de utilização do Cadastro de Fornecedores pela Petrobras 

A equipe de fiscalização avaliou o grau de utilização do cadastro na seleção de fornecedores pela estatal 

(peças 134 a 136). As aquisições da Petrobras, contudo, são de tal forma complexas que tal cálculo também 
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apresenta dificuldade. As informações e a análise a seguir apresentadas têm como base as respostas fornecidas 

pela estatal à equipe de fiscalização. 

3.6.5.1- Grau de aquisições contratadas com empresas cadastradas 

Foram levantados os percentuais de aquisições contratadas pela Petrobras, no período de 1/1/2011 a 

30/4/2014, com empresas cadastradas (requisições 13.2.1 e 13.2.2), independentemente de ter havido 

apropriação ou pagamentos. O percentual do volume, em reais, de aquisições realizadas em operações com 

seleção da empresa fornecedora mediante utilização do cadastro, relativamente ao volume total contratado total 

de R$ 368,902 bilhões, é de 44% (peça 134). Em quantidade de processos de aquisições contratadas no período, 

o percentual é de 45%, para um volume total de 694.962 processos. 

3.6.5.2- Grau de aquisições apropriadas com empresas cadastradas 

Foi levantado o total dos valores apropriados (independentemente de pagamentos) em aquisições de bens 

e serviços no período de 1/1/2012 até 30/6/2014 (requisição 4.6.1). Foi levantado também o total dos valores 

apropriados em aquisições considerando apenas operações com fornecedores selecionados a partir do cadastro 

(requisição 4.6.1). Foram identificados R$ 176,424 bilhões em valores apropriados, sendo R$ 114,894 bilhões 

com fornecedores selecionados a partir do cadastro (peça 117). 

Foi levantado também o número total de processos de aquisições no período de 2012 até junho de 2014 

(requisição 4.6.2), bem como o número de processos considerando apenas operações com fornecedores 

selecionados a partir do cadastro (requisição 4.6.4). Foi identificado um total de 510.734 processos, sendo 

251.270 processos com fornecedores selecionados a partir do cadastro (peça 116).  

O percentual de contratações apropriadas no período, realizadas com fornecedores cadastrados, foi de 

66% do valor total apropriado, sendo, nesse caso, que 49% em quantidade de processos foram com fornecedores 

cadastrados. 

Ressalte-se que, em tese, os valores apropriados são subconjunto dos valores contratados, mas não 

representam necessariamente valores pagos. 

3.6.5.3- Grau de aquisições utilizando o portal Petronect 

A equipe de fiscalização buscou identificar junto à Petronect o número de aquisições realizadas em 

operações em que houve seleção da empresa fornecedora mediante utilização do portal Petronect, em relação ao 

número total anual de processos de aquisições da Petrobras no período de 1/1/2011 a 30/4/2014. Foram 

identificados 694.965 processos totais. Desses, 400.700 processos de aquisição não utilizaram o portal 

Petronect, o que representa 58% do total.  

Cabe observar que a equipe de fiscalização buscou identificar o volume de aquisições realizadas em 

operações em que houve seleção da empresa fornecedora mediante utilização do portal Petronect, em relação ao 

volume total anual em reais de aquisições da Petrobras no período de 1/1/2011 a 30/4/2014 (requisição 13.6.1). 

Em relação a tal levantamento de informações, até o momento do fechamento do presente relatório a estatal não 

havia prestado as informações solicitadas. 

3.6.6- Grupos de interesse no cadastro, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades 

Os principais fatores críticos que influenciam o Cadastro de Fornecedores são os sistemas informatizados, 

a relação de itens de bens e de serviço de interesse da estatal, os recursos humanos, a estrutura de gestão e o 

interesse de empresas em se habilitar como fornecedores da estatal (Carta MATERIAIS/REL-0002/2014, p. 3). 

O processo de trabalho Gerir Cadastro de Fornecedores, a cargo da CCF, encontra-se descrito na peça 119, p. 

13. A matriz de risco elaborada pela equipe de fiscalização se encontra à peça 121, p. 29. A análise dos 

principais grupos de interesse no Cadastro de Fornecedores se encontra à peça 121, p. 1. 

Os principais pontos fortes do ambiente interno organizacional, apontados pela Petrobras, relativamente 

ao Cadastro de Fornecedores são: (i) visibilidade das informações dos fornecedores e processos de qualificação 

para as áreas de contratação da Petrobras; (ii) processos isonômicos de qualificação e cadastramento de 

fornecedores; (iii) visibilidade de critérios para qualificação dos potenciais fornecedores; (iv) avaliação 

periódica da situação econômica e legal das empresas cadastradas; (v) sistemas informatizados, permitindo 

segurança da informação, com confidencialidade e rastreabilidade dos dados dos fornecedores no sistema; e (vi) 

canais de comunicação de fácil acesso disponíveis para orientar usuários internos e fornecedores na utilização 

do cadastro. 

As principais oportunidades apontadas pela Petrobras, relativamente ao Cadastro de Fornecedores, são: (i) 

as políticas de conteúdo local do governo federal para o setor de óleo e gás (peça 131); (ii) atratividade do 

mercado fornecedor em relação ao plano de negócios e de gestão (peça 97); e (iii) interesse de entidades de 

classe em fomentar o desenvolvimento do mercado fornecedor. 

Os principais pontos fracos apontados pela Petrobras são: (i) necessidade de replicação de informações 

entre sistemas; (ii) elevados níveis de complexidade em alguns critérios de qualificação de fornecedores; (iii) 
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dificuldades na classificação de itens do cadastro; (iv) dificuldades dos fornecedores no cadastramento; e (v) 

equipe própria reduzida, com elevada utilização de mão-de-obra terceirizada na gestão do cadastro. Ressalte-se 

a existência no âmbito do Promimp, desde 2004, de convênios entre a estatal e o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), como vistas ao desenvolvimento do mercado fornecedor. 

As principais ameaças são: (i) dificuldades das empresas dos mercados fornecedores em preencher 

adequadamente as informações exigidas para seu ingresso no Cadastro de Fornecedores, em face, 

especialmente, das exigências burocráticas para contratar com a estatal originárias da legislação em vigor; (ii); 

escassez de mercados fornecedores nacionais maduros, causada por escassez de mão-de-obra qualificada, de 

tecnologia e de métodos de gestão adequados em empresas de diversos segmentos do mercado fornecedor; e 

(iii) efeitos negativos, para a estatal e para as empresas dos mercados fornecedores, gerados por crises 

econômicas. 

3.6.7- Indicadores de desempenho do cadastro 

Considerando a função dúplice do Cadastro de Fornecedores da Petrobras – a saber: (i) servir como 

ferramenta para permitir o acesso da empresa aos mercados de bens e de serviços necessários à suas operações; 

(ii) servir como ferramenta da União Federal, na qualidade de acionista controlador, por meio do poder de 

compra da empresa estatal, para viabilizar intervenções no domínio econômico com vistas ao desenvolvimento 

nacional sustentável e ao aperfeiçoamento de políticas públicas a seu cargo –, a equipe de fiscalização buscou 

identificar junto à estatal os indicadores de desempenho utilizados pela estatal para verificação (requisição 1.5): 

1) Do grau de economicidade alcançado em face da utilização do cadastro, assim entendido o grau de 

minimização dos custos dos recursos utilizados pela empresa na consecução de processo de seleção de 

fornecedores de bens e serviços, sem comprometimento dos padrões de qualidade dos bens e dos serviços 

fornecidos; 

2) Do grau de eficiência alcançado em face da utilização do cadastro, assim entendido o grau de esforço 

empregado no processo de transformação de insumos em produtos. Relação entre o produto gerado pelo 

processo de seleção de fornecedores de bens e serviços (proposta mais vantajosa para a Administração) e os 

custos dos insumos empregados para produzi-lo, em um determinado período de tempo; 

3) Do grau de eficácia alcançado em face da utilização do cadastro, assim entendido o grau de alcance das 

metas programadas, em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. 

Capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, isto é, de prover bens e serviços de acordo com o 

estabelecido no planejamento das ações, considerando os critérios adotados para a fixação das metas a serem 

alcançadas; 

4) Do grau de efetividade alcançado em face da utilização do cadastro, assim entendido o grau de alcance 

dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo, considerando a utilização do Cadastro de Fornecedores da 

Petrobras. 

Em resposta, a estatal encaminhou a Carta MATERIAIS-REL-0004/2014 (peça 143, p. 14), em que 

declara que: 

a verificação dos indicadores de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade em face da utilização do 

cadastro é feita pela Petrobras de forma qualitativa, buscando uma redução de tempo e custo em cada processo 

de contratação, uma vez que otimiza a identificação e qualificação de fornecedores, o que propicia, quando 

necessário, uma seleção mais célere. Além disso, o processo de retroalimentação no cadastro, com o 

acompanhamento do desempenho dos fornecedores, visa minimizar a possibilidade de contratações com 

empresas que venham a ter um baixo desempenho. 

Insta observar que não foram apresentados pela Petrobras à equipe de fiscalização os documentos que 

materializam a verificação de forma qualitativa ou quantitativa dos indicadores de economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade em face da utilização do cadastro. 

A conclusão da equipe de fiscalização em vista da resposta da estatal é de que a Petrobras carece de 

indicadores de desempenho gerenciais da utilização do Cadastro de Fornecedores, restando incomprovada a 

verificação qualitativa sistemática dos indicadores de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

Apesar disso, foram apresentados à equipe de fiscalização estudos contendo indicadores de desempenho 

utilizados quando da realização do levantamento da imagem corporativa da Petrobras junto aos seus 

fornecedores (peça 151). Foram realizadas setecentas entrevistas por telefone (de um total de 7.526 empresas), 

entre os 25/11 e 19/12/2013, com empresas que fornecem serviços ou bens à Petrobras e que: (i) trabalharam 

com a estatal nos últimos dois anos; (ii) são fornecedores ativos da Petrobras, ou seja, não são fornecedores 

esporádicos ou ocasionais; e (iii) fornecem há mais de um ano. Foram avaliadas, por segmento, percepções 

acerca da ética com fornecedores, relacionamento comercial, transparência com fornecedores valorização dos 

fornecedores e comunicação com fornecedores. 
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O indicador geral da Petrobras apresentou queda ao longo do período 2010-2013: em uma escala de 0 a 

100, a pontuação estava em 84 em 2010 e foi para 81 em 2013. Essa queda ocorreu em todos os segmentos.  

3.6.8- Sanções aplicadas pela Petrobras a empresas fornecedoras 

Foi apurado pela equipe de fiscalização as sanções administrativas aplicadas pela Petrobras, com base no 

item 7.3 do anexo ao decreto 2.745/1998, a empresas fornecedoras (requisição 11.19). Houve, no período de 

1/1/2011 a 30/4/2014, 58 sanções administrativas aplicadas pela Petrobras (peça 155). 

PETROBRAS: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS 

TIPO DE SANÇÃO 2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

T

OTAL 

Inidoneidade 3  2  5 

Suspensão de contratar pelo período de 24 

meses 

 1

1 

6 7 2

4 

Suspensão de contratar pelo período de 13 

meses 

 2   2 

Suspensão de contratar pelo período de 12 

meses 

1 4 2 2 9 

Suspensão de contratar pelo período de 9 

meses 

1    1 

Suspensão de contratar pelo período de 6 

meses 

 3 4  7 

Suspensão de contratar pelo período de 3 

meses 

  3  3 

Advertência  2 2 3 7 

TOTAL 5 2

2 

1

9 

1

2 

5

8 

3.6.9- O Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores 

O Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores – PGBF é uma ação da Petrobras que visa 

melhorar os processos envolvidos na gestão do Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços. Teve sua criação 

aprovada pela Diretoria Executiva da Petrobras em 28/3/2013 (peça 152, p. 1), em vista de proposta de 

MATERIAIS. A justificativa para sua criação consignou que (p. 2): 

6. A gestão da Base de Fornecedores da Companhia é crítica para que o processo de suprimento de bens e 

serviços se torne eficaz em termos de desempenho, competitividade, qualidade, prazo, SMES e Conteúdo Local, 

contribuindo para que sejam alcançados os resultados do Plano de Negócios e Gestão. 

7. O pré-diagnóstico realizado pelo GT [grupo de trabalho] identificou [em março de 2013] que o 

processo de qualificação de fornecedores para a Companhia é percebido como oneroso, existindo duplicidades e 

inconsistências nos sistemas de Cadastro de Fornecedores da Companhia. Além disso, os procedimentos 

licitatórios utilizam diferentes critérios de seleção de empresas a serem convidadas e nem sempre refletem o 

desempenho das empresas no relacionamento com a Companhia. 

8. Assim, o Programa de Melhorias de Gestão da Base de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras 

(PGBF) foi concebido com os seguintes objetivos principais: 

a) dar agilidade ao processo de cadastramento das empresas no Cadastro de Fornecedores de Bens e 

Serviços da Petrobras; 

b) estabelecer uma única base de informações sobre empresas fornecedoras que seja confiável e 

atualizada; 

c) estabelecer critérios para seleção de empresas para as contratações da Petrobras; 

d) retroalimentar as informações cadastrais das empresas considerando seu desempenho nos contratos, 

fortalecendo a utilização das avaliações de desempenho como ferramenta de gestão dos fornecedores. 

A proposta de desenvolvimento do programa identificou a necessidade de melhorias no processo de 

qualificação de fornecedores, na gestão do cadastro corporativo de fornecedores, nos critérios de seleção dos 

fornecedores e no processo de avaliação do desempenho de fornecedores. 

O plano de trabalho, concebido de acordo com a metodologia do Project Management Institute – PMI, 

previa o diagnóstico detalhado do sistema de gestão da base de fornecedores e apresentação de alternativas de 

soluções (Fase II), bem como o detalhamento da solução a ser implementada (Fase III). A Fase II foi aprovada 

pela DE da Petrobras em 29/8/2013 (peça 152, p. 18).  

Foram conclusões do diagnóstico realizado na Fase II (DIP-MATERIAIS-000239/2013, peça 152, p. 19): 

A) Relativamente ao mapeamento de fluxos, observou-se que: 
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1) O cadastro é aberto, sendo possível a qualquer fornecedor solicitar o cadastramento a qualquer 

momento para posterior avaliação da Petrobras; 

2) A base de fornecedores registrados no Portal Petronect é da ordem de 50 mil empresas e o processo de 

renovação ocorre anualmente para todos os fornecedores aprovados. Deste universo, cerca de 21 mil empresas 

estão qualificadas e aprovadas pela Petrobras, sendo seis mil no Cadastro Corporativo (CRCC), 18 mil no 

Registro Simplificado e 3 mil em ambos. Nos doze meses anteriores ao levantamento, considerando o referido 

universo, cerca de dez mil empresas transacionaram com a Petrobras. Insta repisar que o número total de 

empresas cadastradas apontadas no diagnóstico (21 mil) diverge do informado à equipe de fiscalização em 

resposta à requisição 1.16. Segundo informado à equipe, em 30/4/2014, o cadastro contava com 11.237 

empresas (peça 106); 

3) A estrutura das famílias (itens de cadastro) é composta de aproximadamente 4.500 itens entre bens e 

serviços, sendo 2,7 mil no Cadastro Corporativo e 1,8 mil no Registro Simplificado; 

4) Não há padrão corporativo publicado que detalhe os critérios para a seleção de fornecedores que 

participarão dos processos de contratação; 

5) A avaliação de desempenho para o fornecimento de bens e prestação de serviços envolve critérios 

considerados subjetivos e complexos; 

6) Sistema de consequências para fornecedores com baixo desempenho apresenta baixa 

agilidade/efetividade; 

7) Não há critérios formais de priorização do relacionamento com fornecedores baseados na criticidade e 

no volume dos fornecimentos. 

B) Relativamente à percepção dos clientes internos, o resultado da pesquisa com clientes internos mostrou 

que os mesmos estão insatisfeitos com o cadastro. Entretanto, verifica-se que existem segmentos diferentes em 

termos de satisfação e as principais razões mencionadas pelos que estão satisfeitos são similares aos citados 

pelos que estão insatisfeitos. Foi observado ainda que existe maior insatisfação entre as funções vinculadas aos 

bens do que aquelas relativas aos serviços. As maiores razões de insatisfação com o cadastro são: (i) 

enquadramento nas famílias (itens do cadastro): (ii) falta de clareza sobre a nomenclatura das famílias; (iii) 

seleção de fornecedores: a quantidade e qualidade de fornecedores disponíveis gera insatisfação nos clientes 

internos; (iv) complexidade dos sistemas de avaliação de desempenho de fornecedores e falta de sistematização 

na aplicação de consequências. 

C) Relativamente à percepção dos fornecedores, identificou-se que o processo de qualificação é 

considerado complexo devido, principalmente, a uma falta de clareza e orientação. Em relação à estrutura dos 

itens de cadastro, a satisfação é dependente do tipo de indústria que a associação representa, sendo considerado 

adequado em alguns casos e em outros não. Verificou-se, também, que existe a percepção de falta de clareza 

sobre o processo de avaliação de desempenho e dos critérios utilizados, além de ter sido apontada a necessidade 

de um reconhecimento corporativo para as empresas com alto desempenho. Os principais pontos críticos 

levantados foram os seguintes: (i) a satisfação do fornecedor varia em função do porte dos fornecedores, sendo 

menor entre médias e grandes empresas; (ii) tanto os que estão satisfeitos quanto os que estão insatisfeitos citam 

as causas raízes semelhantes. Isso indica que é muito complexo e pouco eficaz ter um tratamento único a todos 

os fornecedores no processo de gestão; (iii) há dificuldade no preenchimento inicial durante o cadastramento, a 

saber: (a) enquadramento no item de cadastro (famílias); (b) instruções; (c) excessiva quantidade de 

documentações e comprovações. 

D) Relativamente às boas práticas de mercado na gestão da base de fornecedores (benchmark), 

identificou-se que o aspecto mais relevante na arquitetura dos sistemas de gestão da base de fornecedores 

praticados pelo mercado é a segmentação de categorias e de fornecedores, com grande potencial de impacto nos 

resultados do sistema como um todo, a partir de uma abordagem diferenciada dos esforços, direcionada para as 

categorias e fornecedores mais estratégicos e relevantes para a Companhia. 

Superada a Fase II, foram propostas diversas melhorias estruturantes e operacionais, com foco na 

segmentação de categorias em estratégicas, críticas operacionais e “páginas amarelas”. Foram propostas as 

seguintes melhorias, dentre outras, a serem implementadas durante a Fase IV do projeto (DIP-MATERIAIS-

000110/2014, peça 152, p. 30): 

1) Criação do gestor de categoria; 

2) Definição da governança da gestão do relacionamento com fornecedores; 

3) Revisão da estrutura das famílias; 

4) Revisão dos critérios de qualificação de fornecedores, buscando a simplificação e diferenciando com 

base na segmentação de categorias; 

5) Melhorias de navegação, instruções e mecanismos de busca no cadastro e no portal; 
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6) Integração de sistemas e ferramentas; 

7) Criação de Indicador de Risco Financeiro do Fornecedor (IRFF). 

8) Criação de sistema único de avaliação de desempenho para bens e serviço (IDF - Índice de 

Desempenho do Fornecedor); 

9) Definição de questionários de avaliação que compõem o IDF buscando simplificação e diferenciando 

com base na segmentação de categorias; 

10) Revisão do sistema de consequências e criação do status de Risco do Fornecedor (SRF). 

11) Criação de padrão corporativo de seleção de fornecedores com base no novo sistema de avaliação de 

desempenho e informações cadastrais. 

12) Desenvolvimento de sistemas de TIC para dar suporte à implantação das melhorias identificadas no 

PGBF. 

13) Revisões organizacionais para melhorar a gestão da base de fornecedores, alinhada com as melhorias 

de processos identificadas no PGBF. 

A Fase III foi aprovada pela DE da Petrobras em 22/5/2014 (peça 152, p. 29). Desde então, o PGBF se 

encontra na Fase IV, cuja posição em julho de 2014, se encontra descrita na peça 153, pag. 79. 

3.6.10- Conclusão do tópico 

As disputas para contratar com a Petrobras, tanto em valor quanto e em quantidade são fortemente 

concentradas em relativamente poucas empresas. Esta situação pode derivar em grande parte de questões 

estruturais dos mercados fornecedores da estatal, não havendo indícios que as funcionalidades do Cadastro de 

Fornecedores estejam contribuindo para agravar a situação. 

Em relação ao grau de utilização do cadastro pelos agentes da estatal na seleção de empresas fornecedoras 

de bens e serviços, a conclusão é que ele é de médio para alto. 

Em relação à utilização do portal Petronect para aquisições de bens e serviços pela Petrobras, o nível de 

utilização pela companhia é aparentemente apenas médio. A análise, contudo, encontra-se prejudicada, em vista 

de falta de entrega de informações à equipe de fiscalização. 

Foi evidenciado também elevado índice de terceirização de mão de obra na gerência do CCF (55%), o 

que pode implicar riscos em vista de potencial rotatividade de funcionários. É possível identificar o risco de que 

certas vantagens competitivas da estatal sejam vulneradas, em vista do acesso privilegiado, por parte dos 

fornecedores de mão-de-obra, a informações comerciais relativas aos valores e preços de insumos adquiridos 

pela companhia. Da mesma maneira, em vista de a CCF executar atividades fortemente baseadas em TIC, há o 

risco de que terceirizar áreas sensíveis, cujos postos de trabalho implicam manipulação de informações 

estratégicas para o negócio, possa gerar impactos negativos para a Petrobras, caso o sigilo, a confidencialidade e 

a integridade da informação venham a ser comprometidas. 

Em relação à evolução dos indicadores de desempenho, a Petrobras carece de indicadores gerenciais da 

utilização do cadastro, restando incomprovada a verificação qualitativa sistemática dos indicadores de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Apesar de tal ausência, há indicador geral de imagem 

corporativa da Petrobras junto aos seus fornecedores, que apresentou queda ao longo do período 2010-2013. 

Em relação ao Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores, a equipe de fiscalização 

identifica-o como uma boa prática, que merece ter seus desdobramentos acompanhados pelo TCU, ante a 

importância da base de fornecedores no processo suprir B/S e seu interesse para o controle externo. 

Por fim, considerando o volume de contratos do período considerado (694 mil contratos), o volume de 

sanções aplicadas é insignificante, apontando para o risco de que a Petrobras não esteja dando eficácia ao 

dispositivo constante do item 7.3 do anexo ao decreto 2.745/1998. 

3.7- CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Da análise empreendida, verificou-se a existência de diversas oportunidades de melhoria. 

Os limites para contratações por dispensa de valor não estão submetidos a qualquer limite de valor, salvo 

os definidos pela Diretoria Executiva da estatal. Da mesma forma, os critérios para escolha da modalidade de 

licitação pela Petrobras são de sua inteira discricionariedade. 

Em face disso, a estatal apresenta elevado grau de aquisições não precedidas de licitação. Isso implica 

risco de vulneração ao princípio das aquisições precedidas de licitação constante do art. 37 da Constituição 

Federal. Pode-se concluir, ainda, nas contratações precedidas de licitação, a maciça utilização da modalidade 

convite na forma do Decreto 2.745/1998, que, por suas características, apresenta baixa transparência para o 

público (se comparado ao análogo da Lei 8.666/1993) e alta discricionariedade para o gestor na escolha das 

empresas convidadas. Tal constatação aponta para o risco de fragilização do princípio da publicidade, constante 

do caput do art. 37 da constituição Federal. Cabe ressaltar que tais vulnerabilidades derivam da regulação a que 
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estão submetidas as aquisições da Petrobras, que estimula o comportamento dos gestores da estatal no sentido 

de buscar processos de menor transparência em benefício da agilidade na contratação. 

Uma vez que, na prática, é da livre escolha dos gestores da estatal as empresas de que a companhia 

adquire bens e serviços, há risco de que o ordenamento jurídico-normativo de licitações da companhia seja 

transformado em aparato de natureza meramente ornamental, voltado para proporcionar apenas aparência de que 

a empresa cumpre com o princípio constitucional. 

Além disso, as disputas para contratar com a Petrobras, tanto em valor quanto e em quantidade, são 

fortemente concentradas em relativamente poucas empresas. Esta situação pode derivar em grande parte de 

questões estruturais dos mercados fornecedores, mas também estão associadas ao modelo de regulação de 

licitações da estatal. 

Restou confirmado que é desconhecida a existência de mecanismos de interlocução direta e periódica 

entre a Petrobras e os ministérios do Planejamento (MPOG), de Minas e Energia (MME) ou do 

Desenvolvimento (MIDC), envolvendo o aperfeiçoamento de políticas públicas federais por meio do poder de 

compras do Grupo Petrobras. Além disso, foi identificado que a estatal atua em colaboração com o Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) sem que haja instrumento que formalize tal atuação. Em que pese a equipe de 

fiscalização não haver investigado profundamente as formas adotadas pelo MME e pelo MPOG junto à 

Petrobras para planejar, acompanhar e avaliar as consequências sociais, econômicas e ambientais para o país das 

compras realizadas, há indícios que nenhum dos dois ministérios mantêm mecanismos especificamente voltados 

para tal, o que implica vulneração das atribuições constantes do Decreto 7.798/2012 e do Decreto 8.189/2014. 

Em relação ao grau de utilização do cadastro pelos agentes da estatal na seleção de empresas fornecedoras 

de bens e serviços, a conclusão é que ele é de médio para alto. Restou evidenciado, contudo, que a companhia 

deve incentivar a utilização do cadastro na seleção de fornecedores por seus gestores. 

Em relação à utilização do portal Petronect para aquisições de bens e serviços pela Petrobras, o nível de 

utilização pela companhia é aparentemente apenas médio. A análise, contudo, encontra-se prejudicada, em vista 

de falta de entrega de informações à equipe de fiscalização. Restou evidenciado, não obstante, que a estatal 

necessita incentivar nos seus gestores a utilização do portal na seleção de fornecedores. 

Foi evidenciado elevado índice de terceirização de mão de obra na gerência executiva da Petrobras 

responsável pela gestão do Cadastro de Fornecedores (35%), o que pode implicar riscos em vista da alta 

rotatividade de funcionários. Ressalte-se que o departamento da estatal responsável pela gestão do cadastro se 

recente da falta de quadro de pessoal próprios adequados a sua missão. 

Foi evidenciado também elevado índice de terceirização de mão de obra na gerência responsável 

diretamente pela gestão do cadastro, o que pode implicar riscos em vista de potencial rotatividade de 

funcionários. Além disso, há risco de que vantagens competitivas da estatal sejam vulneradas, em vista do 

acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, a informações comerciais relativas aos valores e 

preços de insumos adquiridos pela companhia. Da mesma maneira, em vista de a CCF executar atividades 

fortemente baseadas em tecnologia da informação e comunicação, há risco de que terceirizar áreas sensíveis, 

cujos postos de trabalho implicam manipulação de informações estratégicas para o negócio, possa gerar 

impactos negativos para a Petrobras, caso o sigilo, a confidencialidade e a integridade da informação venham a 

ser comprometidas. 

Em relação à evolução dos indicadores de desempenho, a Petrobras carece de indicadores gerenciais da 

utilização do cadastro, restando incomprovada a verificação qualitativa sistemática dos indicadores de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Apesar de tal ausência, há indicador geral de imagem 

corporativa da Petrobras junto aos seus fornecedores, que apresentou queda ao longo do período 2010-2013. 

Em relação às de sanções administrativas aplicadas pela estatal, considerando o volume de contratos do 

período considerado (cerca de 694 mil contratos) e de empresas no cadastro (cerca de 11 mil), o volume de 

sanções aplicadas é insignificante, apontando para o risco de que a Petrobras não esteja dando eficácia ao 

dispositivo constante do item 7.3 do anexo ao decreto 2.745/1998. 

Em relação à percepção dos gestores acerca do cadastro, restou evidenciado indícios de inexistência de 

indicadores de desempenho utilizados pela Petrobras para avaliar o desempenho do mesmo. Observou-se a 

existência de oportunidades de melhorias no Cadastro de Fornecedores, em especial quanto à avaliação do 

desempenho dos mesmos e a taxonomia de classificação de itens do cadastro. Não obstante, já há em andamento 

ação da estatal no sentido de implementar aperfeiçoamentos, consubstanciado no Programa de Melhorias na 

Gestão da Base de Fornecedores (PGBF). Em relação a ele, a equipe de fiscalização identifica-o como uma boa 

prática, que merece ter seus desdobramentos acompanhados pelo TCU, ante a importância da base de 

fornecedores no processo Suprir Bens e Serviços. 
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Por fim, não foram evidenciadas impropriedades relativa ao modelo organizacional e de divisão de 

trabalho adotado, em especial no que se refere à segregação de funções. 

 

4- O CADASTRO DE FORNECEDORES NA PETRONECT 
O presente capítulo tem como objetivo apresentar as percepções da equipe de fiscalização acerca da 

relação do Sistema Petronect com o do Cadastro de Fornecedores da Petrobras. Objetiva também apresentar o 

resultado dos levantamentos realizados pela equipe de fiscalização nos registros da empresa Petronect. 

4.1- Contextualização 

A Petronect é uma empresa que tem como objetivo o provimento de serviços de comércio eletrônico, 

controlada pela e-Petro. A e-Petro é uma empresa subsidiária da Petróleo Brasileiro S/A, que tem como objetivo 

a participação em capital social de outras sociedades que tenham por objetivo atividades realizadas pela internet 

ou outros serviços eletrônicos.  

Relativamente ao Cadastro de Fornecedores, a Petronect é responsável pela operacionalização de serviços 

de TIC que suportam o portal Petronect. 

Entende-se como portal Petronect, para fins do presente trabalho, o conjunto de sistemas informatizados 

voltados pela disponibilização eficiente, eficaz e efetiva de portal constante do endereço na rede mundial de 

computadores www.petronect.com.br. 

Em relação ao público interno da Petrobras, o portal visa a oferecer aos usuários ferramentas de 

tecnologia de informação e comunicação para suportar os processos de seleção de fornecedores para aquisição 

de bens e serviços. Aos usuários externos, visa a possibilitar, em meio eletrônico, que as empresas pertencentes 

aos mercados fornecedores ofereçam bens e serviços à Petrobras. 

4.2- As relações da Petronect com a Petrobras 

4.2.1- Relações comerciais da Petronect 

A equipe de fiscalização verificou as relações empresariais da Petronect. Realizou o levantamento dos 

pagamentos, em vista de relacionamentos comerciais e não-comerciais, no período de 1/1/2011 a 30/4/2014, 

feitos pela Petronect às empresas Petrobras, e-Petro, Accenture, Commerce One e SAP (requisições 13.4 e 

13.5). Realizou, ainda, o levantamento das medições feitas por serviços prestados pela Petronect à Petrobras 

(requisição 4.5). 

4.2.1.1- Petrobras e Petronect 

A Petrobras e a Petronect tinham, no momento da fiscalização, vigentes três contratos, de numeração SAP 

4600332744, 4600391360 e 4600429778. Em vista da materialidade dos pagamentos, foram verificados mais 

detidamente pela equipe de fiscalização os dois primeiros. 

O contrato 4600332744 (Contrato Jurídico 0020.0067878.11.2), assinado em 26/6/2014, tem como objeto 

a realização de serviços de provimento para a Petrobras de soluções em licitações, cotações e coleta de preços 

(peça 144, p. 27), no valor original total de R$ 96.874.632,00, pelo prazo de 1.095 dias, podendo ser prorrogado 

pelo mesmo prazo. O contrato conta com o Aditivo 1 (peça 144, p. 77), que acrescentou R$ 90.081.739,14 ao 

valor e 1.095 dias ao prazo. 

O contrato SAP 4600391360 (Contrato Jurídico 0020.0080972.13.2), assinado em 7/1/2013, tem como 

objeto o fornecimento à Petrobras de serviços de operação e manutenção dos sistemas de Cadastro de 

Fornecedores (peça 144, p. 1), no valor original total estimado de R$ 25.896.984,41, pelo prazo de 1.095 dias, 

podendo ser prorrogado por até 24 meses. 

 

 

Os 

serviços 

prestados 

por força 

dos dois 

contratos 

são 

intimamente 

relacionado

s, e são 

operacionali

zados do meio do portal Petronect. 

As medições apresentaram os seguintes valores (peça 147): 

Em 
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460033274
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78 
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1 
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65  
- - 

11.768.270,65 
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2 

22.295.076,

10  
- - 

22.295.076,10  
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3 

32.835.662,

65  

9.050.977,5

8  
- 
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16.078.699,

96  

4.773.785,3

3 

1.020.836
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21.873.321,35 

TO
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82.977.709,

36 

13.824.762,

91 

1.020.836

,06 

97.823.308,33 
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A equipe de fiscalização realizou comparação entre as receitas auferidas pela Petronect e os valores 

apropriados nos contratos com a Petrobras. Observe-se que, no ano de 2012, a Petronect auferiu receitas líquidas 

de R$ 52,153 milhões 2012 (peça 95). Desta forma, as receitas advindas dos dois contratos investigados (R$ 

22,295 milhões) representaram 43% das receitas auferidas naquele ano. 

Insta observar que, apesar de solicitado (requisição 4.4.1), não foram encaminhadas à equipe de 

fiscalização as demonstrações contábeis do exercício de 2013. 

Tendo em conta a presunção de que a Petrobras seja a principal adquirente dos serviços prestados pela 

Petronect, uma vez que a empresa Petronect existe, em tese, apenas para prestar serviços de e-commerce à 

Petrobras, todas as receitas da Petronect supostamente teriam relação com o portal Petronect e, portanto, com o 

cadastro de fornecedores. Todavia, não puderam ser verificadas pela equipe de fiscalização as origens das 

receitas que ultrapassaram aquelas derivadas dos contratos de numeração SAP 4600332744 e 4600391360. 

4.2.1.2- Petronect e fornecedores 

De acordo com as peças 145 e 146, no período de 1/1/2011 a 30/4/2014, a Petronect realizou pagamentos 

às empresas detentoras das ações de seu capital. Observa-se que a Accenture e a SAP receberam da Petronect, 

por relações comerciais no período, respectivamente R$ 120,5 milhões e R$ 20,1 milhões, o que denota a 

importância dos contratos de fornecimento existentes. 

Ressalte-se que a equipe de fiscalização não apreciou as relações contratuais da Petronect com seus 

fornecedores (a origem dos fatos geradores dos pagamentos por bens fornecidos ou serviços prestados à 

Petronect), bem como as causas dos pagamentos comerciais e não-comerciais feitos pela Petronect à Petrobras e 

à e-Petro. 

4.2.2- Relações societárias 

Da leitura dos documentos societários da e-Petro (peça 126), observa-se que a e-Petro, controladora da 

Petronect constituída em 12/4/2002 (peça 126, p. 1), é uma empresa do Grupo Petrobras subsidiária da Petróleo 

Brasileiro S/A, que tem como objetivo a participação em capital social de outras sociedades que tenham por 

objetivo atividades realizadas pela internet ou outros serviços eletrônicos (peça 126, p. 7). Dados da empresa 

(peça 92): Nome: Petrobras Negócios Eletrônicos S/A; CNPJ 05.070.908/0001-95; Capital Social: Petróleo 

Brasileiro S/A (99,99%), Dowstream Participações Ltda. (0,01%); endereço: Av. República do Chile, 65, 16º 

andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Obs.: a Dowstream Participações Ltda. (CNPJ 04.181.609/0001-65) tem a 

Petrobras com sócia majoritária (Capital Social: Petrobras - 99,99%, Petrobras International Braspetro BV - 

0,01%). A empresa tinha, em 31/12/2013 (peça 126, p. 15), capital social de R$ 21 milhões; patrimônio líquido 

de R$ 31,086 milhões e ativos totais consolidados de R$ 52,755 milhões. No mesmo ano, auferiu receitas 

líquidas de R$ 66,113 milhões, com lucro líquido de R$ 4,917 milhões e EBITDA era de R$ 6,853 milhões. 

A Petronect é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como objetivo, dentre outros (peça 94, 

p. 2), o provimento de serviços de comércio eletrônico (peça 94, p. 2). Trata-se de uma empresa do Grupo 

Petrobras, na qualidade de controlada em conjunto, formada pela associação da Petrobras Negócios Eletrônicos 

S/A (e-Petro) com as empresas SAP Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S/A. Dados da empresa (peça 94, p. 44, 

e 95, p. 22): Nome: Procurement Negócios Eletrônicos S/A; CNPJ 05.370.858/0002-42; Capital Social: 

Petrobras Negócios Eletrônicos S/A (72%), SAP Brasil Ltda. (17%), Accenture do Brasil Ltda. (11%); 

endereço: Rua da Assembleia 10, salas 901 a 917, 920, 921, 923, 1001 a 1003, Centro, Rio de Janeiro/RJ. A 

Petronect tinha, em 31/12/2012 (peça 95), capital social de R$ 22,115 milhões; patrimônio líquido de R$ 39,237 

milhões e ativos totais de R$ 51,790 milhões. No mesmo ano, auferiu receitas líquidas de R$ 52,153 milhões, 

com lucro líquido de R$ 2,672 milhões. 

Da leitura do acordo de acionistas da Petronect (peça 94, p. 38), há papéis esperados dos acionistas. 

Destacam-se os seguintes: 

1) e-Petro: (i) ser sócia com a maior proporção de ações ordinárias, respeitado o limite superior de 50%; 

(ii) ser gestora com compartilhamento de poder; e (iii) realizar aporte de mercado para a Petronect, mediante 

esforços junto à Petrobras (o que significa que a e-Petro deve garantir que a Petrobras celebre contratos com a 

Petronect na qualidade de adquirente de serviços); 

2) Accenture, Commerce One e SAP: (i) serem sócios com participação em conjunto superior à e-Petro; e 

(ii) serem sócios individualmente minoritários; 

3) Accenture: contratar com a Petronect, se for de sua conveniência, a prestação de serviços de tecnologia 

da informação e comunicação; 

4) SAP e Commerce One: contratar com a Petronect o fornecimento de softwares e sistemas 

informatizados. 

4.2.3- Conclusão do tópico 
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Observa-se que o acordo de acionistas da Petronect tem como importante consequência a possibilidade de 

contratações por esta empresa, por tempo indeterminado, da SAP e da Accenture como fornecedores. O mesmo 

acordo permite contratações sucessivas da Petronect com a Petrobras para fornecimento de serviços. 

Tal estrutura de negócio implica vulnerabilidade, de natureza legal, e refere-se ao princípio constitucional 

das aquisições públicas precedidas de licitação, que pode estar sendo desviado no âmbito das aquisições da 

Petrobras mediante triangulação de fornecimento de bens e de serviços. Pode ocorrer, por exemplo, que a 

Petrobras compre serviços sem licitar e por tempo indeterminado da Petronect, que compra da Accenture, 

serviços de sem licitar e por tempo indeterminado. 

Foi apontada, inicialmente, que a estrutura do negócio implica também vulnerabilidades: a) de natureza 

comercial, tendo relação com o risco a vantagens competitivas da estatal, em vista do acesso privilegiado às 

informações comerciais relativas aos valores e preços, por parte dos fornecedores da Petronect, dos insumos 

adquiridos pela Petrobras no mercado; e b) de natureza econômica, referindo-se aos riscos de os serviços 

fornecidos à Petronect estarem incompatíveis com os preços de mercado. 

Entende a equipe de fiscalização, quanto às vulnerabilidades de natureza comercial e econômica, que os 

elementos constantes nos comentários dos gestores indicam adoção de providências com vistas à proteção das 

informações comerciais relativas aos valores e preços, por parte dos fornecedores da Petronect, dos insumos 

adquiridos pela Petrobras no mercado, bem como realização de contratações por meio de coleta de preço 

sigilosa, balizada em referências de custos de serviços e de recursos humanos do mercado. 

Não restou esclarecido, portanto, o ponto essencial nessa situação, ou seja, a possibilidade de a Petrobras 

adquirir indiretamente serviços indefinidamente de um único prestador, mediante subcontratação pela Petronect, 

sem procedimento licitatório. Em situação que, pela lógica, é materialmente semelhante a essa, o TCU 

considerou irregular a contratação direta da empresa Cobra S/A (controlada pelo Banco do Brasil S/A– BB) pela 

empresa BB Turismo - BBTur, subsidiária do BB (TC-006.026/2004-7; AC-127/2007-TCU-2C). 

4.3- O Cadastro de Fornecedores e o portal Petronect 

Os usuários internos da Petrobras e externos utilizam a página da Petronect na internet para acessar quatro 

funcionalidades diferentes: Portal Compras e Contratações; Portal Progredir; Serviços de Cotações; Serviços de 

Diligenciamento de Itens Críticos. O documento que apresenta as funcionalidades do portal se encontra à peça 

149 (fonte: www.petronect.com.br, acesso em 28/8/2014). 

Em relação ao Portal Progredir, as empresas que fazem parte da cadeia de suprimento de bens e serviços 

da Petrobras têm a opção de antecipar recebíveis por meio de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 

(FIDCs) destinados aos fornecedores da companhia por meio do Portal Progredir. Os FIDCs são fundos 

estruturados junto ao mercado de capitais brasileiro e têm a função de antecipar ao fornecedor da Petrobras 

recebíveis contratuais. Na prática, equivale a um financiamento ao fornecedor concedido pelo fundo (tendo a 

execução do contrato como garantia), que capta recursos no mercado e os repassa. Os fundos obtêm recursos a 

partir da emissão de cotas, que são compradas por investidores do mercado de capitais. Cabe observar que as 

operações com FDICs não fazem parte do escopo da presente fiscalização 

4.3.1- O Portal de Cadastro, Compras e Contratações 

Por meio do Portal de Cadastro, Compras e Contratações, operado pela Petronect, são realizados o 

cadastramento de fornecedores, as solicitações de cotações de preço e o acompanhamento dos pagamentos. 

O ingresso no cadastro é o primeiro passo para uma empresa fornecer bens e serviços para a Petrobras. 

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES - ATRIBUIÇÕES 

PETROBRAS PETRONECT 

Avaliar as solicitações de cadastramento de 

novos fornecedores; 

Manter o Cadastro das empresas 

fornecedoras de bens e serviços; 

Esclarecer dúvidas sobre o processo de 

avaliação dos fornecedores; 

Capacitar usuários do Sistema Petrobras. 

Manter o portal disponível;  

Prover suporte para o uso do portal;  

Capacitar usuários das empresas 

fornecedoras participantes do cadastro no 

portal. 

Em abril de 2014, foram transacionados R$ 14,8 bilhões de reais em compras e contratações por meio do 

portal, que contava com 160 mil empresas registradas. Insta observar que o número de empresas cadastradas no 

portal Petronect é bem maior que o de empresas do Cadastro de Fornecedores (cerca de 11 mil). 

Por meio do portal são realizadas também compras e contratações da Petrobras, bem como o 

acompanhamento de pagamentos pelo fornecedor. O portal conta com cerca de 33 mil usuários Petrobras 

registrados. Em 2013, foram executadas por meio do portal 182,6 mil processos, sendo 156,5 mil em dispensa 

http://www.petronect.com.br/
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de licitação e 26,1 mil convites. Em 2014 (até abril), foram transacionados R$ 14,8 bilhões, com 126,6 mil 

pedidos em 60,7 processos. 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES - ATRIBUIÇÕES 

PETROBRAS PETRONECT 

Selecionar as empresas; 

Elaborar o edital de licitação e especificação 

da contratação;  

Escolher a modalidade de licitação; 

Esclarecer as dúvidas do mercado sobre o 

processo de contratação;  

Classificar as empresas e comunicar o 

vencedor da licitação;  

Solicitar o registro de empresas no portal;  

Cadastrar ou retirar empresas do cadastro 

Petrobras.  

Registrar os fornecedores no portal, 

conforme solicitação da Petrobras; 

Treinar usuários da Petrobras e de 

fornecedores para uso do portal. 

 

 

4.3.2

- Os 

serviços de 

cotações e 

de 

diligencia

mento de 

itens 

críticos 

A Petronect realiza para a Petrobras cotações para itens de pequeno valor, permitindo que a estatal 

concentre esforços em compras estratégicas. 

COTAÇÕES - ATRIBUIÇÕES 

PETROBRAS PETRONECT 

Especificar o bem ou serviço; 

Determinar o valor estimado do 

bem ou serviço;  

Escolher os fornecedores;  

Autorizar o pedido;  

Realizar o pagamento. 

Obter cotações válidas;  

Emitir o pedido;  

Diligenciar o pedido. 

Somente em abril de 2014 foram realizadas 5.047 cotações. No mesmo mês, a média de fornecedores por 

cotação foi de 6,4 empresas. O tempo médio desde a cotação até a entrega do item cotado na unidade 

demandante da Petrobras era de 47,1 dias. 

A Petronect, por fim, realiza para a Petrobras serviços de acompanhamento das entregas dos itens críticos 

para empreendimentos. 

DILIGENCIAMENTO DE ITENS CRÍTICO - ATRIBUIÇÕES 

PETROBRAS PETRONECT 

Definir as premissas e diretrizes 

a serem adotadas pelo serviço de 

diligenciamento de itens críticos;  

Avaliar impactos e riscos;  

Deliberar e executar ações a 

respeito de questões críticas que 

possam afetar a entrega dos 

equipamentos.  

Coletar as informações junto aos fornecedores 

para acompanhamento dos cronogramas;  

Planejar e realizar as reuniões mensais de 

análise crítica (RAC);  

Dar visibilidade para a Petrobras dos principais 

pontos de atenção do diligenciamento. 

4.3.3- A ferramenta Rodízio de Fornecedores 

Para a aquisição de uma grande quantidade de bens e serviços a Petrobras realiza contratações diretas, 

fundamentadas em dispensa por valor. O item 4.4.3.1 do MPC determina que o valor para dispensa de licitação 

é aquele aprovado pela Diretoria Executiva da Petrobras. De acordo com Tabela de Limites de competência da 

Petrobras (peça 100, p. 2), o limite aprovado varia de R$ 25 mil a até R$ 160 mil, a depender da área da 

ACOMPANHAMENTO DOS PAGAMENTOS - ATRIBUIÇÕES 

PETROBRAS PETRONECT 

Prover o pagamento dos fornecedores;  

Definir datas e informações sobre o 

agendamento dos pagamentos;  

Validar e aprovar os documentos fiscais 

eletrônicos;  

Esclarecer as dúvidas do mercado sobre o 

processo de pagamento. 

Prover suporte para o uso da 

funcionalidade; 

Treinar usuários da Petrobras e de 

fornecedores para uso do portal. 
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companhia responsável pela contratação. Essas contratações são consideradas na Petrobras como pequenas 

contratações. 

A Petrobras tem com a Petronect contrato que tem como objeto a realização de serviços de provimento 

para a estatal de soluções em licitações, cotações e coleta de preços (peça 144, p. 27). Em face de tal contrato, a 

Petronect disponibiliza à Petrobras, por meio do portal, funcionalidades vinculadas ao Cadastro de Fornecedores 

que permitem a cotação de propostas, a seleção e o rodizio de fornecedores em pequenas contratações (peça 

148). 

De acordo com informações apresentadas à equipe de fiscalização por meio de reunião com técnicos da 

CCF (peça 98, p. 148), a ferramenta funciona, resumidamente, na forma descrita a seguir.  

Diante da identificação de uma demanda de bens ou de serviços pela Petrobras, o agente da área 

demandante da estatal acessa o portal Petronect e inicia uma sessão para seleção de fornecedor. Identifica a 

família à qual o item demandado pertence, bem como as empresas cadastradas que fornecem o item. Nesse 

momento, automaticamente, o sistema arrola os fornecedores cadastrados em fila, sugerindo como fornecedores 

a serem convidados para apresentar cotação quatro fornecedores: os três primeiros da fila e o que realizou 

satisfatoriamente o último fornecimento para bem ou serviço idêntico. Caso o agente da área demandante 

concorde com a seleção de empresas proposta pelo sistema, emite comando à Petronect para iniciar os 

procedimentos de cotação. Caso não concorde e deseje excluir ou adicionar outras empresas à lista de 

selecionados, realiza o procedimento de alteração da lista, sendo obrigatória a apresentação de justificativa para 

cada empresa excluída. 

4.3.4- Conclusão do tópico 

Da verificação empreendida, não foram evidenciadas impropriedades relativas aos processos de trabalho 

investigados, em especial no que se refere à segregação de funções e atividades. 

A equipe de fiscalização identificou na ferramenta Rodízio de Fornecedores uma boa prática, que 

contribui para a pluralidade de fornecedores de bens e de serviços. 

4.4- CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Investigadas as relações societárias e comerciais da Petrobras e da Petronect, pode-se concluir que o 

acordo de acionistas da Petronect tem como importante consequência a possibilidade de contratações por esta 

empresa, por tempo indeterminado, da SAP e da Accenture como fornecedores. O mesmo acordo permite 

contratações sucessivas da Petronect coma a Petrobras para fornecimento de serviços. 

Tal estrutura de negócio implica vulnerabilidade, de natureza legal, e refere-se ao princípio constitucional 

das aquisições públicas precedidas de licitação, que pode estar sendo desviado no âmbito das aquisições da 

Petrobras mediante triangulação de fornecimento de bens e de serviços. 

Em relação à ferramenta Rodízio de Fornecedores, a equipe de fiscalização identificou-a como sendo uma 

boa prática, que contribui para a pluralidade na estatal de fornecedores de bens e de serviços. 

Por fim, da verificação empreendida não foram evidenciadas impropriedades relativas aos processos de 

trabalho investigados, em especial no que se refere à segregação de funções e atividades. 

5- ACHADOS DE AUDITORIA  

5.1- Matriz de Achados 

Foram identificadas oportunidades de melhorias nos seguintes temas: 

1) Normas internas que tratam de licitações da Petrobras; 

2) Gestão de Recursos Humanos da Petrobras voltados para a gestão do Cadastro de Fornecedores; 

3) Verificação do desempenho das utilidades do Cadastro de Fornecedores; 

4) Processos de trabalhos voltados para a identificação de situações ensejadoras de sanções 

administrativas pela Petrobras; 

5) Relações societárias e comerciais entre a Petrobras e a Petronect. 

Os achados de auditoria se encontram descritos na Matriz de Achados (Anexo 4). 

6- COMENTÁRIOS DO GESTOR 

6.1- Ponderações relativas aos comentários do Gestor 

Por meio do Ofício 0530/2014-TCU/SecexEstat, de 25/11/2014 (peça 165), foi solicitado à Petrobras, em 

cumprimento à orientação contida no item 185 da Portaria-Segecex 4/2010 (Manual de Auditoria Operacional), 

que apresentasse a esta Secretaria comentários por escrito acerca do conteúdo do relatório preliminar e suas 

conclusões, se assim o desejasse. Para subsidiar a resposta, foi encaminhado o relatório preliminar da Unidade 

Técnica. 

A Petrobras, em resposta à solicitação, apresentou seus comentários, conforme se constata à peça 172. 

a) Detecção de inconsistências 
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Inicialmente, a Petrobras apresentou algumas ponderações relativas ao texto do relatório, com os ajustes 

que entendeu serem necessários. 

Após análise pela equipe de Fiscalização, foram feitas alterações no relatório em razão dos comentários 

dos gestores (itens 3.5.1.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.9, 4.2.2, 4.3.1 e subitem 8 do item B do Anexo 3).  

Quanto aos itens 2.5 e 4.2.1.1, efetivamente não foram encaminhadas à equipe de fiscalização as 

demonstrações contábeis do exercício de 2013. Contudo, as limitações aos exames não implicaram prejuízo 

importante às investigações.  

Em relação ao item 4.2.2 do Relatório (peça 172, p. 9), a Petrobras esclarece: 

Texto original: 

“e-Petro: (i) ser sócia com a maior proporção de ações ordinárias, respeitado o limite superior de 50%; (ii) 

ser gestora com compartilhamento de poder; e (iii) realizar aporte de mercado para a Petronect, mediante 

esforços junto à Petrobras (o que significa que a e-Petro deve garantir que a Petrobras celebre contratos com a 

Petronect na qualidade de adquirente de serviços);”. 

No item iii, a Petrobras esclarece que a e-Petro “realiza aporte de mercado, mediante esforços junto à 

Petrobras no sentido do estabelecimento de procedimentos internos para aquisições, via meio eletrônico, 

preferencialmente através da Petronect.”. 

Segundo a Petrobras a e-Petro está cumprindo seu papel como acionista, pois está realizado aporte de 

mercado, conforme consta no anexo ao acordo de acionistas da Petronect (peça 94, p. 38). 

b) Esclarecimentos relativos aos Achados de Auditoria 

A Petrobras fez também ponderações relativas aos Achados de Auditoria: 

Achado 1 

"Ocorrência de oportunidade de melhoria nas normas internas que tratam de licitações da Petrobras". 

Conforme consta no presente relatório, a equipe de fiscalização entendeu ser possível, quanto ao mérito, 

recomendar à Petrobras que revise as normas internas voltadas a licitações, em especial as originárias do 

desdobramento das normas constantes dos itens 3.1 a 3.6 do anexo ao Decreto 2.745/1998, com vistas a 

proporcionar critérios vinculantes, claros e objetivos, para que os gestores da estatal possam escolher a 

modalidade de licitação mais adequada para cada caso, respeitados os princípios constitucionais da publicidade 

e da eficiência. 

A Petrobras entende que é concedida à empresa a faculdade de normatização interna, o que seria uma 

oportunidade de ajustes. 

Destaca, porém, que o critério em razão do valor, tal como ocorre na Lei 8.666/93, não se coaduna com a 

especificidade das licitações da Petrobras. 

Segundo a Petrobras, já houve discussão junto ao Tribunal, em outras ocasiões, de que a modalidade 

concorrência (utilizada na Lei 8666/93 para aquisições de valores mais altos) apresenta potenciais resultados 

indesejáveis para a Companhia, por se tratar de modalidade que permite a participação de qualquer interessado, 

implicando que, em tais certames, a Companhia teria que avaliar a capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional de todas as licitantes não cadastradas. Essa avaliação, a depender da complexidade do objeto a ser 

contratado (v.g. construções ou montagens em instalações industriais), certamente acarretaria um tempo de 

análise incompatível com a celeridade que se espera ter nas contratações, com vistas a fazer frente à necessidade 

de maior agilidade operacional e negocial.  

Por fim, ressalta que a modalidade convite é a mais utilizada pela Companhia, por atender aos princípios 

da Administração Pública, em especial o da eficiência, bem como os de competitividade e economicidade, sem 

perda de agilidade negociais, fator indispensável para a Petrobras atuar empresarialmente em um mercado 

competitivo. 

Conforme já relatado no presente Relatório: 

a) para a aquisição de bens e serviços comuns a companhia se vale geralmente de contratações diretas 

fundamentadas em “dispensa de licitação por valor”. Esse valor é o aprovado pela Diretoria Executiva da 

Petrobras, levando-se em consideração as realidades específicas de cada Unidade e as políticas corporativas da 

empresa. Em princípio, as contratações por dispensa de valor não estão submetidas, em princípio, a qualquer 

limite de valor. O limite auto imposto é atualmente de até R$ 160 mil, de acordo com tabela de limites de 

competência da Petrobras; 

b) os valores contratados no período de janeiro de 2011 a abril de 2014 somaram R$ 368.902.358.875,37, 

sendo 45% em contratações não precedidas de licitação (R$ 166.743.918.564,60). Das aquisições totais 

precedidas de licitação, o percentual licitado na modalidade convite é de 99%; 

c) dos valores contratados com bens, 79% não foram precedidos de licitação (R$ 52.911.033.722,73) e 

dos contratados com serviços, 38% (R$ 113.832.884.841,87); 
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d) os pagamentos de bens somaram R$ 41.410.952.462,80, sendo 54% desse valor referente às 

contratações não precedidas de licitação (R$ 22.301.239.561,07). No que tange às contratações de serviços, os 

pagamentos por serviços somaram R$ 135.868.109.986,56, sendo 33% desse valor referente às contratações não 

precedidas de licitação (R$ 44.365.612.918,03); 

e) a estatal apresentou, no período de janeiro de 2011 a abril de 2014, elevado grau de aquisições não 

precedidas de licitação (contratações diretas), especialmente envolvendo aquisições para as áreas de E&P e de 

Serviços, implicando risco de vulneração ao princípio das aquisições precedidas de licitação constante do art. 37 

da Constituição Federal. Constata-se ainda, nas contratações precedidas de licitação no aludido período, a 

maciça utilização da modalidade convite na forma do Decreto 2.745/1998, que, por suas características, 

apresenta baixa transparência para o público (se comparado ao análogo da Lei 8.666/1993) e alta 

discricionariedade para o gestor na escolha das empresas convidadas. Tal constatação aponta para o risco de 

fragilização do princípio da publicidade, constante do caput do art. 37 da constituição Federal; 

f) dentre as justificativas para a criação do Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores - 

PGBF, ação da Petrobras que visa melhorar os processos envolvidos na gestão do Cadastro de Fornecedores de 

Bens e Serviços, foi consignado que: a) a gestão da Base de Fornecedores da Companhia é crítica para que o 

processo de suprimento de bens e serviços se torne eficaz em termos de desempenho, competitividade, 

qualidade, prazo, SMES e Conteúdo Local, contribuindo para que sejam alcançados os resultados do Plano de 

Negócios e Gestão; e b) os procedimentos licitatórios utilizam diferentes critérios de seleção de empresas a 

serem convidadas e nem sempre refletem o desempenho das empresas no relacionamento com a Companhia; e 

g) o plano de trabalho do PGBF, concebido de acordo com a metodologia do Project Management 

Institute - PMI, previa o diagnóstico detalhado do sistema de gestão da base de fornecedores e apresentação de 

alternativas de soluções (Fase II), bem como o detalhamento da solução a ser implementada (Fase III). Foram 

conclusões do diagnóstico realizado na Fase II, relativamente ao mapeamento de fluxos, que não há padrão 

corporativo publicado que detalhe os critérios para a seleção de fornecedores que participarão dos processos de 

contratação. 

Em razão da utilização, em procedimentos licitatórios, de diferentes critérios de seleção de empresas a 

serem convidadas, dos elevados valores das aquisições não precedidas de licitação (contratações diretas), 

implicando risco de vulneração ao princípio das aquisições precedidas de licitação, e da utilização maciça, nas 

contratações precedidas de licitação, da modalidade convite, apresentando baixa transparência para o público e 

alta discricionariedade para o gestor na escolha das empresas convidadas, apontando para o risco de fragilização 

do princípio da publicidade, entende a equipe de fiscalização que o achado deve ser mantido nos termos em que 

se encontra. 

Achado 2 

"Ocorrência de oportunidade de melhoria na gestão de Recursos Humanos da Petrobras voltados para a 

operação do Cadastro de Fornecedores". 

Conforme relata a Petrobras, a equipe técnica entendeu ser possível, quanto ao mérito, recomendar à 

Petrobras a reavaliação dos níveis de controles internos para "identificar o grau de risco a que estão submetidas 

as vantagens competitivas da estatal em vista do acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, 

a informações comerciais relativas aos valores e preços de insumos adquiridos pela companhia", bem como para 

mensurar o "grau de risco a que estão submetidas as atividades fortemente baseadas em tecnologia da 

informação e comunicação, cujos postos de trabalho terceirizados implicam manipulação de informações 

estratégicas para o negócio". 

A Estatal esclarece que, nos contratos celebrados para os objetos citados, constam cláusulas de sigilo e 

confidencialidade, de forma a nortear o acesso, o controle e a manipulação das informações, e que, dentre os 

mecanismos de segurança para os contratos firmados com empresas prestadoras de serviços para o Cadastro 

Corporativos de Fornecedores, determina-se que o acesso da contratada à internet deva ocorrer por meio de rede 

exclusiva, protegida por "firewall", quando em ambiente externo às instalações da Petrobras. 

Acrescenta que a Empresa realiza treinamentos sistemáticos e focados em segurança da informação, 

buscando demonstrar as consequências decorrentes da divulgação indevida das informações, assim como quanto 

ao tratamento à informação recebida ou gerada, direta ou indiretamente, com o grau de sigilo estabelecido pela 

Petrobras. 

Ainda segundo a Petrobras, na realização dos serviços nas gerências do Cadastro de Fornecedores, não há 

acesso livre às informações sobre contratação de bens e serviços, principalmente no que tange a valores e preços 

de insumos adquiridos pela Companhia. Salienta que as atividades relacionadas ao processo de cadastramento 

dependem do tipo de perfil estabelecido no sistema SAP, os quais são controlados e concedidos com o rigor 

necessário. 
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Informa também que os perfis de acesso a informações, avaliações, atendimentos e demais atividades 

para manutenção do Cadastro de Fornecedores são restritos e segregados por função exercida, com estrita rotina 

de controle de entrada e saída da força de trabalho em suas funções e respectiva concessão e retirada de perfis. 

Anualmente é necessária a revalidação gerencial para manutenção do perfil de acesso, sem a qual o mesmo é 

retirado. 

Conclui que, não obstante as medidas vigentes descritas acima, o processo de gestão de fornecedores é 

mantido em permanente avaliação crítica, de modo que os pontos de melhoria, se encontrados, sejam 

prontamente avaliados e implantados. 

Consta no presente Relatório que: 

a) a equipe de fiscalização realizou levantamento na força de trabalho de MATERIAIS. A gerência 

executiva, responsável pela gestão do Cadastro de Fornecedores, contava, em agosto de 2014, com uma força de 

trabalho de 502 pessoas, sendo 329 empregados da Petrobras e 173 pessoas oriundas de contratos com empresas 

prestadoras de serviços (índice de terceirização de mão de obra de 35%, podendo implicar riscos em vista da 

alta rotatividade de funcionários); 

b) a referida equipe realizou entrevistas com os titulares das gerências vinculadas hierarquicamente a 

MATERIAIS. PETROBRAS/ETM/MATERIAIS/RH se ressente da falta de quadro de pessoal próprio 

adequado a sua missão, mas vem envidando esforços junto à Companhia para atrair talentos, qualificá-los e retê-

los; e 

c) a DEMF é a gerência geral vinculada a MATERIAIS, responsável pelo desenvolvimento estratégico do 

mercado fornecedor de bens e serviços. Conta com uma força de trabalho de 133 pessoas, sendo 76 empregados 

da Petrobras, possuindo índice de terceirização de mão de obra de 33%. De acordo com as respostas aos 

questionários aplicados aos gestores das gerências diretamente vinculadas à DEMF, a percepção declarada dos 

gestores é de que, em relação aos processos de trabalho, e considerando as demandas ordinárias do serviço: a) os 

recursos humanos são, em geral, adequados para se interagir com o cadastro da Petrobras, embora, de uma 

forma geral, exista carência de recursos humanos, principalmente de empregados próprios, para interagir e 

desenvolver os processos de gestão do cadastro; e b) os recursos de TIC são, em geral, adequados para se 

interagir com o cadastro, embora existam diversas melhorias a serem implementadas no SAP e no portal do 

cadastro. 

Segundo a Petrobras são realizados treinamentos sistemáticos e focados em segurança da informação e há 

existência de perfil estabelecido no sistema SAP para realização de atividades relacionadas ao processo de 

cadastramento. Todavia, a questão está relacionada não somente a essa questão, mas a aspectos relativos aos 

riscos decorrentes da alta rotatividade de funcionários e à necessidade de contratação de pessoal, principalmente 

de empregados próprios, para interagir e desenvolver os processos de gestão do cadastro, em razão da carência 

de recursos humanos. Dessa forma, a recomendação da equipe de fiscalização, quanto a esse ponto, não merece 

reparo.  

Não merece reparo também a recomendação no sentido de reavaliação dos níveis de controles internos 

para mensurar o grau de risco a que estão submetidas as atividades fortemente baseadas em tecnologia da 

informação e comunicação, levando-se em conta a percepção dos gestores das gerências diretamente vinculadas 

à DEMF, no sentido da necessidade de implementação de diversas melhorias no SAP e no portal do cadastro. 

Achado 3 

"Carência de indicadores gerenciais da utilização e desempenho do cadastro, restando incomprovada a 

verificação qualitativa sistemática dos indicadores de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade". 

Conforme consta no presente relatório, é possível, quanto ao mérito, recomendar à Petrobras que 

desenvolva indicadores de desempenho para as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores, previstos no item 

4.1 do anexo ao Decreto 2.745/1998. 

Segundo relata a Petrobras, a utilização de indicadores de desempenho é entendida como uma ferramenta 

essencial para a gestão, de forma que o desenvolvimento de indicadores com as características sugeridas é um 

dos objetivos a serem alcançados pelo PGBF. 

Depreende-se que houve anuência da Empresa com a proposta a ser formulada pela equipe. 

Achado 4 

“Risco de vulneração ao princípio constitucional de obrigatoriedade de licitação, as vantagens 

competitivas da estatal, e de os serviços fornecidos à Petronect estarem incompatíveis com os preços de 

mercado”. 

Concluiu a equipe de fiscalização que cabe a Petrobras mitigar três riscos: violação ao princípio da 

obrigatoriedade de licitação, as vantagens competitivas da estatal e a possível incompatibilidade do preço do 

serviço pela Petronect com o de mercado. A equipe entendeu ser possível, quanto ao mérito, proposta de 
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encaminhamento no sentido de dar ciência à Petrobras dos riscos, determinando que, no prazo de seis meses, 

adote medidas no sentido de eliminar a possibilidade de a empresa adquirir indiretamente serviços por prazo 

indefinido e de um único prestador, mediante subcontratação pela Petronect, sem procedimento licitatório e a 

valores superiores aos de mercado, encaminhado ao TCU, ao final do prazo, relatório circunstanciado das 

medidas adotadas. 

A Petrobras traz informações a respeito da criação da Petronect. 

Esclarece que a Petronect, sociedade anônima de capital fechado, tem como objetivo o provimento de 

serviços de comércio eletrônico, é controlada pela e-Petro, empresa subsidiária da Petrobras, que tem como 

objetivo a participação em capital social de outras sociedades que tenham por objetivo atividades realizadas pela 

internet ou outros serviços eletrônicos. 

Trata-se de uma empresa do Grupo Petrobras, na qualidade de controlada em conjunto, que surgiu por 

meio de uma associação da Petrobras Negócios Eletrônicos S/A (e-Petro) com as empresas SAP Brasil Ltda. e 

Accenture do Brasil S/A. 

Criada em outubro de 2002, a Petronect é responsável pela operacionalização de serviços de TIC que 

suportam o portal Petronect. 

Em julho de 2000, após um trabalho de "benchmarking", a Petrobras verificou que as grandes companhias 

de petróleo iniciavam o uso de "marketplaces", com ganhos obtidos entre 5% a 30 % no custo do processamento 

da compra, graças à redução de formulários de papel e ao aperfeiçoamento dos processos de compras. 

Na Petrobras, um estudo de viabilidade técnica e econômica concluiu que a melhor opção era se associar 

a um "marketplace" já existente, voltado para a indústria do petróleo, em vez de criar um próprio. 

Um sistema que estava implantado foi descontinuado para a Petrobras. Como a possibilidade de 

associação a um "marketplace" existente deixou de existir, a criação do "zero" passou a ser a única alternativa. 

Um grupo de trabalho interdepartamental definiu um realinhamento da estratégia para implementar um 

"marketplace" para a Petrobras no Brasil. 

Foi criado formalmente dentro da estrutura organizacional da Petrobras o cargo de um coordenador de 

"marketplace". O coordenador iniciou o programa de implantação com um procedimento de coleta de 

informações e condições de mercado. Foram analisados consórcios constituídos por empresas complementares: 

uma de consultoria de tecnologia da informação e outra desenvolvedora desse sistema de compras na internet.  

Após consultas ao mercado, a melhor proposta foi apresentada pelo consórcio SAP-C1/ACCENTURE, 

considerando o maior valor de aporte financeiro (28%), além da capacidade técnica referente ao fornecimento 

do sistema, implantação e integrações com sistemas existentes. Assim surgiu a Petronect. 

Vale observar que os sistemas são atualizados e customizados tempestivamente, de acordo com as 

necessidades operacionais e de investimento da Petrobras. 

Verifica-se que a Petrobras apresentou esclarecimentos a fim de demonstrar que as relações societárias e 

comerciais entre a empresa e a Petronect não trazem prejuízo à Petrobras. 

A Petrobras apresentou informações de ordem histórica, não esclarecendo sobre o princípio constitucional 

das aquisições públicas precedidas de licitação, que pode estar sendo desviado no âmbito das aquisições da 

Petrobras mediante triangulação de fornecimento de bens e de serviços, em vista de poder ocorrer, por exemplo, 

que a Petrobras compre serviços sem licitar e por tempo indeterminado da Petronect, que, por sua vez, compra 

da Accenture e da SAP, serviços sem licitar e por tempo indeterminado. Portanto, entende a equipe de 

fiscalização que o achado deve ser mantido. 

7- CONCLUSÃO  

7.1- Respostas às Questões de Auditoria 
1) O cadastro está possibilitando adequado acesso da estatal aos mercados nacionais de fornecedores de 

bens e de serviços? 

Repostas: Sim. Não obstante, há oportunidades de melhorias que permitirão à estatal ampliar sua base de 

fornecedores. 

2) O cadastro está possibilitando adequado acesso à Petrobras pelas empresas que compõem os mercados 

nacionais de fornecedores de bens e de serviços, em especial às de pequeno e médio porte? 

Resposta: Sim. Entretanto, foram identificadas necessidades de melhorias na gestão do cadastro, no 

sentido de torna-lo mais amigável para o público externo da estatal. 

7.2- Comentários finais da equipe de fiscalização 
Verificou-se, conforme consignado na Matriz de Achados, a existência de oportunidades de melhoria em 

assuntos relacionados com a gestão do processo de trabalho Suprir Bens e Serviços, com impactos no Cadastro 

de Fornecedores da Petrobras, a seguir arroladas: 
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ACHADO 1) Foi identificado pela equipe de fiscalização que as contratações por dispensa de valor não 

estão submetidas a qualquer limite de valor. Da mesma forma, os critérios para escolha da modalidade de 

licitação pela Petrobras são de inteira discricionariedade de seus gestores. A estatal apresenta elevado grau de 

aquisições não precedidas de licitação, o que implica risco de vulneração ao princípio das aquisições precedidas 

de licitação. Além disso, as contratações precedidas de licitação com maciça utilização da modalidade convite 

na forma do Decreto 2.745/1998 (que, por suas características, apresenta baixa transparência para o público, se 

comparado ao análogo da Lei 8.666/1993), apontam para o risco de fragilização do princípio da publicidade. 

Apesar de o grau de utilização do cadastro pelos agentes da Petrobras na seleção de empresas fornecedoras de 

bens e serviços ser de médio para alto, o nível de utilização do portal Petronect para aquisições de bens e 

serviços pela Petrobras pela companhia é aparentemente apenas médio. Tais vulnerabilidades derivam da 

regulação a que estão submetidas as aquisições da Petrobras, que estimula o comportamento dos gestores da 

estatal no sentido de buscar processos de menor transparência em benefício da agilidade na contratação. De fato, 

as disputas para contratar com a Petrobras, tanto em valor quanto e em quantidade são fortemente concentradas 

em relativamente poucas empresas, o que pode derivar em grande parte de questões estruturais dos mercados 

fornecedores, mas também estão associadas ao modelo de regulação de licitações da estatal. (Itens 3.3.3, 3.4.3 e 

3.6.10 do relatório). 

O achado foi constatado nos registros eletrônicos de licitações e de contratações da Petrobras. Tem como 

causas possíveis a regulação deficiente das licitações da Petrobras, bem como deficiências nos mecanismos, em 

especial normativos internos, que orientem os gestores da estatal na fundamentação das decisões que impliquem 

escolher fornecedores a partir do cadastro. 

O achado tem como consequências possíveis: (i) baixa transparência dos procedimentos licitatórios; (ii) 

elevado volume de contratações diretas, com risco à economicidade das aquisições em vista de falta de 

competitividade; (iii) seleção de fornecedores fundamentada em critérios imotivadamente subjetivos; (iv) 

alijamento de potenciais fornecedores de oportunidades de fornecimento da estatal. 

O critério para o achado encontra-se no art. 37 da Constituição Federal. Deve haver proposta de 

encaminhamento no sentido de recomendar à Petrobras que revise as normas internas voltadas a licitações, em 

especial as originárias do desdobramento das normas constantes dos itens 3.1 a 3.6 do anexo ao Decreto 

2.745/1998, com vistas a proporcionar critérios vinculantes, claros e objetivos, para que os gestores da estatal 

possam escolher a modalidade de licitação mais adequada para cada caso, respeitados os princípios 

constitucionais da publicidade e da eficiência. 

ACHADO 2) Foi evidenciado elevado índice de terceirização de mão de obra na gerência executiva da 

Petrobras responsável pela gestão do Cadastro de Fornecedores, destacando-se elevado índice de terceirização 

na gerência responsável diretamente pela gestão do cadastro. (Item 3.5.2.3 do relatório). 

O achado foi constatado em relatório de levantamento da força de trabalho da gerência de MATERIAIS. 

Tem como causa possível a ausência, em volume adequado, de quadros da estatal qualificados para executar 

atividades relacionadas ao Cadastro de Fornecedores. 

O achado tem como consequências possíveis: (i) que vantagens competitivas da estatal sejam vulneradas, 

em vista do acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, a informações comerciais relativas 

aos valores e preços de insumos adquiridos pela companhia; (ii) que, em vista de estatal executar atividades 

fortemente baseadas em tecnologia da informação e comunicação, terceirizar áreas sensíveis, cujos postos de 

trabalho implicam manipulação de informações estratégicas para o negócio, possa gerar impactos negativos para 

a Petrobras, caso o sigilo, a confidencialidade e a integridade da informação venham a ser comprometidas. 

O critério para o achado encontra-se no Acórdão 2132/2010-TCU-Plenário. Necessário, portanto, 

proposta de encaminhamento no sentido de: (i) recomendar à Petrobras que reavalie os níveis de controles 

internos, com vista a identificar o grau de risco a que estão submetidas as vantagens competitivas da estatal em 

vista do acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, a informações comerciais relativas aos 

valores e preços de insumos adquiridos pela companhia; (ii) recomendar à Petrobras que reavalie os níveis de 

controles internos, com vista a identificar o grau de risco a que estão submetidas as atividades fortemente 

baseadas em tecnologia da informação e comunicação, cujos postos de trabalho terceirizados implicam 

manipulação de informações estratégicas para o negócio, podendo gerar impactos negativos para a Petrobras, 

caso o sigilo, a confidencialidade e a integridade da informação venham a ser comprometidas. 

ACHADO 3) Foi evidenciado, ainda, que a Petrobras carece de indicadores gerenciais da utilização e 

desempenho do cadastro, restando incomprovada a verificação qualitativa sistemática dos indicadores de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. (Item 3.6.10 do relatório). 

O achado foi constatado na Carta MATERIAIS-REL-0004/2014, bem como nos questionários aplicados 

aos gestores. 
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A causa possível do achado não foi identificada. O achado tem como consequência possível a ausência de 

avaliação gerencial objetiva do desempenho das funcionalidades do Cadastro de Fornecedores. 

O critério para o achado encontra-se no art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da eficiência). 

Portanto, deve haver proposta de encaminhamento no sentido de recomendar à Petrobras que desenvolva 

indicadores de desempenho para as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores previstos no item 4.1 do 

anexo ao Decreto 2.745/1998. 

ACHADO 4) Investigadas as relações societárias e comerciais entre a Petrobras e a Petronect, concluiu-se 

que a estrutura de negócio envolvendo tais empresas implica vulnerabilidades, de natureza legal, e refere-se ao 

princípio constitucional das aquisições públicas precedidas de licitação, que pode estar sendo desviado no 

âmbito das aquisições da Petrobras mediante triangulação de fornecimento de bens e de serviços. (Item 4.2.3 do 

relatório). 

O achado foi constatado no acordo de acionistas da Petronect, e não tem causa possível identificada. Tem 

como consequência possível o risco de vulneração ao princípio constitucional das aquisições públicas 

precedidas de licitação, que pode estar sendo desviado no âmbito das aquisições da Petrobras mediante 

triangulação de fornecimento de bens e de serviços. 

O critério para o achado encontra-se no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

Necessário, portanto, proposta de encaminhamento no sentido de determinar à Petrobras que, no prazo de 

seis meses, adote medidas no sentido de eliminar a possibilidade de a Petrobras adquirir indiretamente serviços 

por prazo indefinido e de um único prestador, mediante subcontratação pela Petronect, sem procedimento 

licitatório, encaminhando ao TCU, ao final do prazo, relatório circunstanciado das medidas adotadas. 

8- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
Ante todo o exposto, e com vistas à continuidade do ciclo da Anop, submetemos os autos ao titular da 

SecexEstataisRJ/DT-1, propondo: 

I) recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), nos termos do art. 250, inc. III, do Regimento Interno 

do TCU, que: 

a) revise as normas internas voltadas a licitações, em especial as originárias do desdobramento das 

normas constantes dos itens 3.1 a 3.6 do anexo ao Decreto 2.745/1998, com vistas a proporcionar critérios 

vinculantes, claros e objetivos, para que os gestores da estatal possam escolher a modalidade de licitação mais 

adequada para cada caso, respeitados os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência (item 7.2); 

b) reavalie os níveis de controles internos, com vista a identificar o grau de risco a que estão submetidas 

as vantagens competitivas da estatal em vista do acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, 

a informações comerciais relativas aos valores e preços de insumos adquiridos pela companhia (item 7.2); 

c) reavalie os níveis de controles internos, com vista a identificar o grau de risco a que estão submetidas 

as atividades fortemente baseadas em tecnologia da informação e comunicação, cujos postos de trabalho 

terceirizados implicam manipulação de informações estratégicas para o negócio, podendo gerar impactos 

negativos para a Petrobras, caso o sigilo, a confidencialidade e a integridade da informação venham a ser 

comprometidas (item 7.2); 

d) desenvolva indicadores de desempenho para as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores, previstos 

no item 4.1 do anexo ao Decreto 2.745/1998 (item 7.2); e 

II) determinar à Petrobras, nos termos da Portaria-Segecex 13/2011, que, no prazo de seis meses, adote 

medidas no sentido de eliminar a possibilidade de a Companhia adquirir indiretamente serviços por prazo 

indefinido e de um único prestador, mediante subcontratação pela Petronect, sem procedimento licitatório, 

encaminhando ao TCU, ao final do prazo, relatório circunstanciado das medidas adotadas (item 7.2). 

3. O diretor da subunidade instrutiva concordou parcialmente com a equipe de fiscalização, 

consoante despacho acostado à peça 175: 
1. Manifesto-me parcialmente de acordo com a proposta formulada na peça anterior. 

2. Com relação à proposta de determinação contida no item 8.II. (peça anterior, p. 49), resultante do 

achado 4 (idem, p. 37, 38, 48, 49, 67, 68), entendo que a questão mereça tratamento diferente do proposto. 

3. A equipe verificou que a Petronect, sociedade constituída pela e-Petro (subsidiária integral da 

Petrobras), SAP do Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A., mantém fortes relações comerciais com as duas 

últimas sócias acima mencionadas (item 4.2.1.2). 

4. Conjugando esse fato ao conteúdo do acordo de acionistas da Petronect, a equipe concluiu pela 

possibilidade de a Petrobras contratar sucessivamente a Petronect para fornecimento de serviços, e de a 

Petronect, por sua vez, contratar serviços, sem licitação e por tempo indeterminado, da Accenture e da SAP 

(item 4.2.3). 
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5. No entendimento da equipe, tal estrutura de negócio poderia estar infringindo o princípio constitucional 

das aquisições públicas precedidas de licitação, mediante triangulação de fornecimento de bens e de serviços. 

6. A situação apresentada em muito se assemelha à da contratação da empresa MGHSPE 

Empreendimentos e Participações S.A. pela Caixa Econômica Federal, que está sendo analisada no âmbito do 

TC 029.884/2012-8 (sigiloso), e que tem sido amplamente divulgada na mídia 

(http://oglobo.globo.com/brasil/tcu-impede-caixa-economica-de-usar-empresa-paralela-15089970). 

7. Contudo, conforme reconhecido no relatório, a equipe não apreciou as relações contratuais da Petronect 

com seus fornecedores, a origem dos fatos geradores dos pagamentos por bens fornecidos ou serviços prestados 

à Petronect (item 4.2.1.1). Compreensível, tendo em vista que a questão em análise refere-se à conformidade 

legal de atos e contratos, não sendo em uma auditoria de natureza operacional a oportunidade mais adequada 

para seu exame, bem como fugia ao escopo da presente auditoria. 

8. Sendo assim, considero que a matéria deva ser avaliada com maior profundidade antes de este Tribunal 

manifestar-se sobre o tema. Para tanto, proponho a formação de processo apartado, do tipo Representação. 

9. Outrossim, proponho que este Tribunal conceda acesso ao TC 029.884/2012-8 aos responsáveis pela 

instrução da representação aqui proposta, com fito de que se avalie a similaridade entre os dois casos tratados 

(Petronect e MGHSPE). Tal avaliação visa a possibilitar a convergência de entendimentos que vierem a ser 

proferidos por este Tribunal sobre o tema. 

10. Entendo, ainda, que se deva fazer pequeno ajuste na redação das recomendações contidas nos itens 

8.1.b e c, acrescendo-lhes a expressão “no âmbito do Cadastro de Fornecedores”, para delimitar sua área de 

abrangência. 

11. Finalmente, ante o estabelecido no parágrafo 196 do Manual de Auditoria Operacional, aprovado pela 

Portaria-Segecex 4, de 26 de fevereiro de 2010, cabe propor determinação à Petrobras no sentido de que o 

elabore e encaminhe ao Tribunal plano de ação, que deverá conter cronograma de implementação das medidas 

que adotará, visando atender às deliberações propostas e corrigir os problemas identificados. 

12. Ante o exposto, submeto à apreciação superior, propondo: 

12.1. recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), nos termos do art. 250, III, do Regimento Interno 

do TCU (RI/TCU), que: 

a) revise as normas internas voltadas a licitações, em especial as originárias do desdobramento das 

normas constantes dos itens 3.1 a 3.6 do anexo ao Decreto 2.745/1998, com vistas a proporcionar critérios 

vinculantes, claros e objetivos, para que os gestores da estatal possam escolher a modalidade de licitação mais 

adequada para cada caso, respeitados os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência (item 7.2); 

b) reavalie, no âmbito do Cadastro de Fornecedores, os níveis de controles internos, com vista a 

identificar o grau de risco a que estão submetidas as vantagens competitivas da estatal em vista do acesso 

privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, a informações comerciais relativas aos valores e preços 

de insumos adquiridos pela companhia (item 7.2); 

c) reavalie, no âmbito dos Cadastro de Fornecedores, os níveis de controles internos, com vista a 

identificar o grau de risco a que estão submetidas as atividades fortemente baseadas em tecnologia da 

informação e comunicação, cujos postos de trabalho terceirizados implicam manipulação de informações 

estratégicas para o negócio, podendo gerar impactos negativos para a Petrobras, caso o sigilo, a 

confidencialidade e a integridade da informação venham a ser comprometidas (item 7.2); 

d) desenvolva indicadores de desempenho para as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores, previstos 

no item 4.1 do anexo ao Decreto 2.745/1998 (item 7.2); e 

12.2. determinar à Petrobras, com fulcro nos arts. 43, I, da Lei 8443/92 e 250, II, do RI/TCU, c/c o 

parágrafo 196 do Manual de Auditoria Operacional, aprovado pela Portaria-Segecex 4, de 26 de fevereiro de 

2010, que elabore e encaminhe ao Tribunal plano de ação, que deverá conter cronograma de implementação das 

medidas que adotará, visando atender às deliberações acima propostas e corrigir os problemas aos quais se 

referem, no prazo de noventa dias, a contar da ciência da decisão que vier a ser adotada; 

12.3. determinar à SecexEstataisRJ que constitua processo apartado de Representação, a partir de cópias 

das peças 92, 94, 95, 126, 144-147, 172 e, ainda, desta peça e da peça anterior, bem como do pronunciamento 

da Unidade Técnica, relatório, voto e acórdão que vierem a ser proferidos, para que seja apurada a conformidade 

da contratação da Procurement Negócios Eletrônicos S/A – Petronect, pela Petrobras, bem como da SAP do 

Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A. pela Petronect; 

12.4. autorizar o acesso à íntegra dos autos do TC 029.884/2012-8 aos servidores deste Tribunal 

designados para participarem da instrução da representação mencionada no item anterior; 

12.5. determinar, com fulcro no art. 169, II, do RI/TCU, o encerramento deste processo.  

http://oglobo.globo.com/brasil/tcu-impede-caixa-economica-de-usar-empresa-paralela-15089970
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4. Em conclusão, o secretário da Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no 

Rio de Janeiro (SecexEstatais) pronunciou-se em concordância com o despacho do diretor (peça 183): 
Em retificação ao pronunciamento de peça 177 e face às análises procedidas no relatório da equipe de 

fiscalização e no pronunciamento do Diretor da 1ª Diretoria (peças 174 e 175), manifesto a concordância com a 

proposta constante da manifestação do Diretor (peça 175) – mais ampla – e que visa, dentre outras medidas, a 

verificar a conformidade da contratação da Procurement Negócios Eletrônicos S/A – Petronect pela Petrobras e 

da SAP do Brasil Ltda. e da Accenture do Brasil S.A. pela Petronect, matéria similar à recentemente tratada pelo 

Tribunal em processo que avaliou a associação da Caixa Econômica Federal com empresa privada para criação 

de uma empresa de tecnologia para atuar no ramo de crédito imobiliário (TC 033.668/2012-4). 

É o Relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Em exame, Relatório de Auditoria de natureza operacional, realizada na Petroléo Brasileiro S.A. 

(Petrobras) e na empresa Procurement Negócios Eletrônicos S.A. (Petronect), com o objetivo de 

examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos principais processos de trabalho 

relacionados ao cadastro de fornecedores de bens e serviços utilizado pela Petrobras, com a finalidade 

de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. 

2. A Petronect é uma empresa do Grupo Petrobras oriunda da associação da Petrobras Negócios 

Eletrônicos S.A. (e-Petro) com as empresas SAP Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A. É responsável 

pela administração do portal Petronect (www.petronect.com.br) e tem como objeto social principal o 

provimento de serviços de comércio eletrônico. 

3. Esse portal oferece aos usuários internos ferramentas de tecnologia de informação e 

comunicação (TIC) para suportar os processos de seleção de fornecedores. Ele também possibilita que 

as empresas do mercado ofereçam bens e serviços à Petrobras, em ambiente eletrônico. 

4. O desenvolvimento e gestão do cadastro de fornecedores de bens e serviços da Petrobras é 

uma exigência do Decreto 2.745/1998 (Regulamento Simplificado), cujos itens 4.1 a 4.9 disciplinam, 

em linhas gerais, a composição e a operacionalização das informações presentes no sistema. 

5. Segundo a Petrobras, o cadastro tem três objetivos principais: legal, empresarial e de 

desenvolvimento de mercados. No aspecto legal, atende às exigências do Decreto 2.745/1998 e 

preserva a Petrobras em questões legais relacionadas ao mercado fornecedor. Como objetivo 

empresarial, destina-se a proporcionar confiabilidade aos processos de compras e contratações, e aos 

bens recebidos ou serviços prestados à estatal. Em relação ao desenvolvimento do mercado, tem como 

foco estimular o desenvolvimento das empresas dos mercados fornecedores de bens e serviços da 

companhia.  

6. O cadastro constitui-se de uma base com alimentação dos dados de diversos fornecedores, 

cujas informações são acessadas mediante sistemas informatizados disponibilizados pela companhia 

ou pelo próprio portal Petronect. A Petrobras é a responsável pela gestão da base de fornecedores e do 

cadastro de bens e serviços, cabendo à Petronect apenas fornecer as ferramentas para a utilização 

eletrônica desse sistema. 

7. Oportuno registrar que muitas aquisições são realizadas pela estatal sem o uso do aludido 

portal, o qual concentra os fornecimentos de pequena monta, a maioria em procedimentos de dispensa 

de licitação. O percentual de quantidades de compras realizadas com o uso desse portal é de 58% do 

total informado pela Petrobras. O mesmo volume, em termos de valor, não pôde ser avaliado durante a 

fiscalização, em virtude de a Petrobras não ter encaminhado esse dado para a equipe. 

8. A estrutura organizacional da companhia impõe uma transversalidade nos processos de 

aquisição da empresa. A Petrobras possuía as seguintes diretorias à época da fiscalização: Financeira; 

Internacional; Corporativa e de Serviços; Gás e Energia; Exploração e Produção; Abastecimento; e 

Engenharia, Tecnologia e Materiais. O processo Suprir Bens e Serviços, fluxo responsável pela gestão 

http://www.petronect.com.br/
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das contratações de bens e serviços da estatal, está sob a responsabilidade da gerência executiva 

denominada MATERIAIS. Essa gerência está vinculada à Diretoria de Engenharia (DETM). 

9. Por conta da complexidade da estrutura da empresa, as compras para empreendimentos são 

realizadas de forma integrada entre a gerência MATERIAIS, as gerências executivas de construção de 

ativos de produção e as gerências executivas de planejamento e gestão dos empreendimentos das áreas 

de negócios (organização e gestão). 

10. A título de exemplo, quando a Diretoria de Abastecimento decide submeter a construção de 

uma refinaria ao Conselho de Administração e este aprova o investimento, não é apenas a área de 

MATERIAIS que irá providenciar todos os bens e serviços necessários à consecução dessa obra. Em 

suma, os serviços serão contratados pela gerência Engenharia, Tecnologia e Materiais, também 

vinculada à DETM. Já a aquisição de alguns materiais destinados ao empreendimento poderá ser 

providenciada por MATERIAIS. Quando da operação da refinaria, as aquisições de maior vulto serão 

realizadas pelas gerências responsáveis da Diretoria de Abastecimento. 

11. Bens não associados a serviços específicos usualmente são adquiridos por MATERIAIS. A 

gerência de Engenharia concentra a aquisição de serviços, a grande maioria destinados à construção de 

ativos. As áreas de negócios responsabilizam-se, na maioria dos casos, pelos fornecimentos destinados 

à manutenção, organização e gestão dos empreendimentos já concluídos, a exemplo das diretorias de 

Exploração e Produção e de Abastecimento. 

12. Em síntese, MATERIAIS realiza relativamente poucas contratações de serviços. O 

departamento responsável pelas contratações de serviços necessários aos empreendimentos (contratos 

de obras civis, construção e montagem etc.) é a gerência de Engenharia, Tecnologia e Materiais, 

integrante da Diretoria de Engenharia. A exceção está nos casos de serviços aplicados no segmento de 

negócio Exploração e Produção (bem como dos equipamentos dessa área que operam submersos), 

porquanto o departamento responsável é a própria diretoria de Exploração e Produção (E&P). 

13. No caso das demais contratações de serviços e bens de maior vulto, o departamento 

responsável pelas contratações é a Diretoria Corporativa e de Serviços. As gerências de compras locais 

de cada unidade, por fim, são responsáveis pelas aquisições residuais. 

14. Percebe-se, por meio dessa breve introdução, a complexidade do sistema de cadastro de 

fornecedores dessa companhia. Essa contextualização inicial é essencial para a compreensão dos 

achados trazidos pela equipe, bem como das limitações do trabalho e encaminhamentos propostos. 

I 

15. Em função de vários departamentos da companhia responsabilizarem-se pela contratação de 

bens e serviços vinculados à maioria das gerências executivas, os procedimentos de auditoria 

centraram-se na gerência executiva de MATERIAIS, por ser este o departamento da estatal que 

elabora as orientações e avaliações corporativas do processo de aquisição. Essa unidade também é 

responsável, em nível corporativo, pela realização da gestão da base de fornecedores, pela gestão da 

padronização de bens e de serviços e pela gestão do cadastro de bens e de serviços. 

16. Nesse contexto, foram aplicados procedimentos de auditoria na gerência geral de 

Desenvolvimento Estratégico do Mercado Fornecedor de Bens e Serviços (DEMF) e na gerência do 

Cadastro Corporativo de Fornecedores (CCF). Esta gerência está contida na referida gerência geral 

(DEMF), à qual está subordinada à gerência executiva MATERIAIS, e é o menor departamento da 

estatal responsável pela gestão do cadastro de fornecedores em nível corporativo. 

17. Atualmente, a Petrobras entende que as licitações e contratações no âmbito daquela estatal 

devam ser realizadas em consonância com o regime simplificado delineado pelo Decreto 2.745/1998. 

Esse normativo encontra-se complementado pelo Manual da Petrobras para Contratação (MPC), 

consoante dispõe o item 10.1 do referido decreto.  

18. Muito embora os nomes das modalidades de licitação previstas no referido decreto sejam os 

mesmos dispostos na Lei 8.666/1993, a escolha entre essas modalidades não se baseia em limites de 

valor tal qual prescreve a Lei de Licitações. A opção por uma ou outra modalidade encontra albergue 

em definição subjetiva que confere ampla discricionariedade ao gestor. O MPC também conceitua da 

mesma forma as modalidades de licitação trazidas no item 3.1 do Decreto 2.745/1998. 
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19. Destaco que, ao realizar licitações nas modalidades concorrência e convite, a Petrobras não 

obrigatoriamente seleciona empresas que estejam credenciadas em seu cadastro de fornecedores. 

Ressalto que a concorrência é a modalidade licitatória garantidora de ampla participação a quem 

demonstre habilitação suficiente à celebração de contrato. O convite, por sua vez, consiste em a 

Petrobras convidar, a seu critério, o mínimo de 3 (três) pessoas físicas ou jurídicas que desempenhem 

atividade compatível com o objeto da licitação, inscritas ou não no registro cadastral de licitantes da 

estatal. 

20. Já a tomada de preços, de acordo com os normativos internos da Petrobras, é a única 

modalidade cuja participação fica restrita a pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas como 

prestadores de serviços ou fornecedores de bens à estatal. Outo ponto que entendo oportuno destacar 

diz respeito ao fato de a Petrobras não fazer uso da modalidade pregão, apesar de não haver nenhum 

impedimento legal para sua utilização no âmbito das compras da estatal. 

21. No que se refere à opção pelas diferentes modalidades de licitação, observo que as 

contratações de bens e serviços comuns, geralmente de menor valor, são realizadas de forma maciça 

pela companhia mediante contratações diretas, denominadas internamente como dispensa de licitação 

por valor, em que pese haver previsão legal de utilização das diversas modalidades antes mencionadas. 

22. Quanto ao resultado das análises realizadas pela equipe de auditoria, foram identificadas 

diversas oportunidades de melhoria (traduzidas em achados de auditoria) na gestão do processo de 

trabalho de contratação de bens e serviços da Petrobras, com impactos no cadastro de fornecedores da 

estatal, dentre as quais destaco: (1) nas normas internas que tratam de licitações da Petrobras; (2) na 

gestão de recursos humanos da Petrobras voltados para a operação do cadastro de Fornecedores; (3) na 

verificação do desempenho das utilidades do cadastro de Fornecedores; e (4) nas relações societárias e 

comerciais entre a Petrobras e a Petronect. 

23. A equipe de fiscalização também apontou uma quinta oportunidade de melhoria, relacionada 

aos processos de trabalho voltados para a identificação de situações ensejadoras de sanções 

administrativas pela Petrobras, mas este apontamento não se constituiu um achado, em virtude de ser 

situação pontual que, na visão da equipe, não demandaria encaminhamento. Cada oportunidade de 

melhoria constitui-se em um achado constante da matriz contida no Anexo 4 do relatório (peça 164, p. 

64).  

II 

24. O primeiro achado de auditoria indica a necessidade de revisão de alguns normativos 

internos que regulam as licitações da Petrobras, em especial aqueles que derivam do disposto nos itens 

3.1 a 3.6 do anexo ao Decreto 2.745/1998. Os principais pontos de controle envolvem a ampla 

discricionariedade dos gestores na escolha das modalidades de licitações da Petrobras e a ausência de 

limite de valor para a contratação direta realizada pela companhia denominada de “dispensa de 

licitação por valor”. 

25. Conforme já caracterizado, tanto o decreto como as normas internas não definem 

objetivamente quando usar as modalidades concorrência, convite ou tomada de preços. As regras 

atualmente válidas não estabelecem limites de valor para o uso de uma ou outra opção. A única 

diferença nessas escolhas é a necessidade de prévio registro dos interessados no cadastro de 

fornecedores de bens e serviços da Petrobras quando se tratar de tomada de preço. 

26. Para os procedimentos em que há licitação, na quase totalidade dos casos, se utilizou a 

modalidade convite nos termos do Regulamento Simplificado da estatal. Nessas situações, não há 

necessidade de se convidar empresas constantes do cadastro da Petrobras. Além disso, a carta-convite 

pode ser entregue com antecedência mínima de três dias da data fixada para a apresentação das 

propostas. 

27. Toda essa preferência pela modalidade convite é justificada pela Petrobras como forma de 

garantir agilidade e eficiência às contratações, contudo tal prática foi empreendida em contratações que 

somam cerca de R$ 200 bilhões, segundo dados atinentes ao período abrangido pela auditoria. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

28. Os procedimentos aplicados permitiram avaliar que o grau de aquisição com empresas 

cadastradas é de 45% quando se analisa a quantidade total de contratações, e de 44% em relação aos 

valores contratados. 

29. Em relação às contratações diretas, essas são utilizadas, em grande parte, para bens e serviços 

comuns. Ainda que os itens 2.1 e 2.2 do decreto delimitem as hipóteses de dispensa de licitação, não 

trouxe de forma expressa a “dispensa de licitação por valor”. A possibilidade de contratações desse 

tipo está prevista no Manual da Petrobras para Contratação (MPC), muito embora esse ato interno 

também não traga o limite de valor autorizado para esse tipo de contratação. 

30. O limite atualmente imposto de até R$ 160 mil foi estabelecido na Tabela de Limites de 

Competência da Petrobras, aprovada pela Diretoria Executiva da estatal, arbitrado após considerações 

acerca das realidades específicas de cada unidade e das políticas corporativas da empresa.  

31. Por não estarem norteadas em legislação específica, a equipe ponderou que as contratações 

por dispensa de valor não estão submetidas, em princípio, a qualquer limite de valor. 

32. Em complemento, a auditoria identificou que os agentes da Petrobras pouco utilizam o portal 

Petronect para selecionar empresas fornecedoras de bens e serviços, com preferência para o uso direto 

do cadastro de fornecedores da companhia.  

33. As evidências trazidas pelo trabalho para as constatações antes apresentadas foram extraídas 

dos dados entregues pela própria estatal quanto ao perfil de aquisições da companhia. As informações 

prestadas trazem quantidades e valores das contratações durante o período de 1º/1/2011 a 30/4/2014. 

34. Vale mencionar que esse volume de dados contempla bens destinados ao consumo e ao ativo 

permanente, além de bens classificáveis como mercadorias destinadas à revenda. Em que pese a 

Petrobras ter incluído no volume total de aquisições as compras de bens destinados à comercialização, 

tais números podem ser considerados inexpressivos se comparados com o volume total, haja vista a 

Petrobras, pela natureza das operações comerciais que executa, não realizar um número significativo 

de revenda de bens.  

35. Pelos dados fornecidos, houve um volume de aquisições no período informado, de 1º/1/2011 

a 30/4/2014, da monta de R$ 368,9 bilhões, sendo 82% serviços e 18% bens. Esse valor corresponde a 

cerca de 695 mil contratações (694.962), que se distribuem em 44% de serviços e 56% de bens. 

36. Do valor total informado, 45% relacionam-se com contratações não precedidas de licitação, o 

que equivale a R$ 166,7 bilhões. Do restante, ou seja, das contratações precedidas de licitação (55% do 

valor total ou cerca de R$ 202,2 bilhões), o percentual licitado na modalidade convite foi de 99%. 

Ainda tendo como referência os valores contratados, 79% das aquisições de bens e 38% das de 

serviços foram realizadas sem licitação. 

37. Importante esclarecer que estão computados nas contratações não precedidas de licitação 

todas as hipóteses de contratação direta e não apenas as dispensas de licitação “por valor”. 

38. A mesma análise, tendo como base o número de contratações e não o valor, traz um 

percentual de 95% de aquisições não precedidas de licitação. Dos 5% que passaram por processo 

licitatório, o percentual licitado na modalidade convite foi de 98%. 

39. A distribuição das aquisições por áreas indica uma concentração de 84% dos valores 

contratados nas áreas de negócios, com apenas 16% para as áreas de suporte. Nas áreas de negócio, o 

segmento de Exploração e Produção é o que reúne o maior percentual dos valores envolvidos nas 

contratações (65%), seguido do setor de Abastecimento (13%) e do de Gás e de Energia (7%). 

40. Quando se analisa o comportamento das compras por áreas, mas com base no número de 

contratos, os dados demonstram maior equilíbrio na distribuição das aquisições, sendo 54% dos 

contratos relativos às áreas de negócio e 46% das áreas de suporte. 

41. Chama a atenção a distribuição do volume de aquisições por modalidade de licitação nas 

áreas de negócio e de suporte.  

42. Como se depreende do quadro abaixo reproduzido, durante o período analisado, qual seja 

janeiro de 2011 a abril de 2014, mais da metade dos valores contratados na área de suporte da 

companhia não passaram por certame licitatório.  
 NÚMERO DE CONTRATOS VALORES (R$) 
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43. As informações apresentadas no relatório evidenciam também o alto número de contratações 

na modalidade convite no aludido período, nas oportunidades em que a estatal firmou contratos 

precedidos de licitação. Como o convite, na forma do Decreto 2.745/1998, apresenta características 

distintas do mesmo instrumento utilizado na Lei de Licitações, a exemplo da falta de limitação de 

valor para o seu uso, a equipe concluiu que essas contratações apresentam reduzida transparência para 

o público e alta discricionariedade para o gestor na escolha das empresas convidadas. 

44. Como consequência, a SecexEstatais propôs recomendar à Petrobras que revise as normas 

internas voltadas a licitações, em especial as originárias do desdobramento dos itens 3.1 a 3.6 do anexo 

ao Decreto 2.745/1998, com vistas a proporcionar critérios vinculantes, claros e objetivos, para que os 

gestores da estatal possam escolher a modalidade de licitação mais adequada para cada caso, 

respeitados os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência. 

45. Esse encaminhamento contou com a anuência do corpo diretivo da unidade técnica. A 

Petrobras, quando da apreciação do relatório preliminar, na fase denominada “comentários do gestor”, 

manifestou-se pela possibilidade de ajustes nos normativos, mas deixou claro que limitações de valor, 

tal qual ocorre na Lei de Licitações, não se harmonizam com as especificidades de contratação daquela 

estatal. 

46. Embora concorde com a essência das conclusões da unidade técnica, no que diz respeito à 

necessidade de a Petrobras seguir critérios claros e objetivos ao selecionar a modalidade de licitação 

aplicada a cada caso, entendo que o encaminhamento merece reparos pelos motivos que passo a expor. 

47. O primeiro deles guarda relação com o uso de normativos internos, dissociados de normas 

gerais veiculadas em uma lei específica, a nortear as contratações da companhia. Esse tema perpassa a 

posição desta Corte de Contas quanto à constitucionalidade do art. 67 da Lei 9.478/1997 e do Decreto 

2.745/1998, assim como quanto à aplicabilidade da Lei de Licitações no âmbito das contratações da 

Petrobras. 

48. Apenas a título de contextualização, relembro que há muito a Petrobras tem impetrado 

mandados de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de não se submeter 

ao alcance da Lei 8.666/1993, porquanto pretende seguir apenas os ditames do Decreto 2.745/1998. 

49. O STF concedeu liminares que beneficiaram a Petrobras, mas que não vinculam deliberações 

do TCU em outros processos. As decisões então proferidas pelo Pretório Excelso não têm efeito 

vinculante, possuem caráter precário e se aplicam apenas aos casos levados ao Poder Judiciário. 

50. Diante desse quadro, algumas decisões do TCU que exigem o cumprimento da Lei de 

Licitações por parte da Petrobras acabam suspensas, visto que a matéria atualmente se encontra em 

discussão no STF. 

51. Até o deslinde da questão, este Tribunal vem debatendo qual a melhor conduta a seguir. A 

preocupação é pertinente, uma vez que novos pronunciamentos liminares da Corte Suprema podem 

sustar os comandos das determinações do TCU para que a Petrobras siga a Lei de Licitações enquanto 

não se apreciam, de forma definitiva, os respectivos mandados de segurança. 

52. Recente decisão da Segunda Câmara (Acórdão 6.033/2015) detalha bem o histórico dessa 

controvérsia consignada no Voto Revisor do TC 024.849/2007-8, processo de minha relatoria, cujas 
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considerações do ilustre Ministro Raimundo Carreiro resumem a forma como o TCU vem tratando a 

questão na busca da melhor solução para o caso: 
4. Como visto, naquela oportunidade propus ao Tribunal, à luz do princípio da segurança jurídica e da 

racionalidade do sistema jurídico, que a fiscalização das contratações realizadas pela Petrobras fosse feita com 

base no Decreto nº 2.745/1998 e nos princípios aplicáveis à espécie, até que o Supremo Tribunal Federal 

decidisse no mérito sobre a aplicação da Lei nº 8.666/1993 à estatal, assim como sobre a constitucionalidade ou 

não do art. 67 da Lei nº 9.478/1997 e do referido decreto. 

5. Entretanto, minha posição foi vencida por cinco a quatro. 

6. Venceu, portanto, a proposta reiterando o entendimento deste Tribunal de que se aplica à Petrobras a 

Lei nº 8.666/1993 até a regulamentação do art. 173, § 1º, da Constituição Federal, consubstanciada no Acórdão 

nº 2811/2012-Plenário. 

7. Portanto, no caso concreto, e diante da posição majoritária do Pleno desta Corte sobre o assunto, 

acompanho com ressalvas o encaminhamento proposto pelo Relator. 

53. Compreendo as considerações do eminente Ministro, sempre preocupado em trazer para as 

decisões desta Casa a melhor justiça, o interesse público e a racionalidade administrativa, princípios 

esses condutores da eficiência e da efetividade para a Administração. Não obstante, os apontamentos 

do processo que ora se analisa e os trabalhos que vêm sendo conduzidos no âmbito da operação Lava 

Jato demonstram que a posição adotada por este Plenário, qual seja, reafirmar que a Petrobras deve 

observar os ditames das normas gerais de licitação, é a solução propícia para garantir que as 

contratações da estatal estejam calcadas nos princípios da Administração Pública, até que seja editada 

lei que encerre a discussão acerca da constitucionalidade dos normativos que atualmente 

regulamentam os procedimentos licitatórios da companhia. 

54. Para corroborar tal argumento, trago como exemplo trechos do Relatório e Voto do Acórdão 

2.163/2015-TCU-Plenário, decisão afeta aos trabalhos conduzidos na modernização da Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas – REPAR: 
Relatório: 

306. A contratação direta em contrariedade aos princípios fundamentais licitatórios certamente também é 

ferramenta para o direcionamento de licitações. Merecem atenção, em especial, os argumentos utilizados pela 

Petrobras para a contratação direta de consórcio para execução do contrato HDT/UGH Gasolina (CT 101), no 

valor inicial de R$ 1,8 bilhão. 

307. A Petrobras contratou diretamente o Consórcio Conpar, formado pelas empresas Odebrecht, OAS e 

UTC para execução das obras utilizando-se, como razão de decidir, posicionamento jurídico favorável. 

(...) 

313. Portanto, mais uma vez, suportados em argumentos técnicos (discutíveis) os dirigentes da Petrobras 

favoreceram as empresas cartelizadas, ao invés de buscar obter outras propostas, ampliando o cadastro e 

convidando outras empresas (inclusive estrangeiras), por exemplo. 

 

Voto: 

22. O regulamento da Petrobras prevê, na esteira da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as modalidades 

de convite, tomada de preços e concorrência para as aquisições e, ainda que não exista limitação de valores para 

cada modalidade, está implícito nos dispositivos do Decreto nº 2.745, de 1998, que deveria haver uma gradação 

entre elas, ante a complexidade da obra ou serviço a licitar. 

23. É fato que, quanto menos empresas acudirem ao chamado licitatório – e no convite um número 

limitado é chamado – mais condições as empresas têm de atuarem ilicitamente em conluio, sendo mais 

propício o ambiente para o cartel, de sorte que, em quaisquer circunstâncias, a eventual vantagem para a 

administração no uso de uma modalidade licitatória menos competitiva deve ser devidamente justificada 

no processo licitatório, anotando-se que, no caso das licitações envolvendo a Repar, isso não ocorreu.  

24. Vê-se, pelo contrário, que a modalidade convite foi utilizada de forma indiscriminada pela 

companhia, além de alguns casos de contratação direta diante de supostas frustrações à licitação, 

havendo, pois, evidências de que o pagamento de propina consistiria em condição sine qua non para que 

as empresas do cartel fossem convidadas (conforme Termo de Colaboração n.º 1, Peça nº 129) e de que a 

lista das empresas que seriam convidadas era elaborada pelo ex-Gerente Executivo de Engenharia, com a 

concordância dos ex-Diretores de Abastecimento e de Serviços (Peças nos 131-138). (grifos acrescidos) 

25. Nesses termos, em vista das informações trazidas pela "Operação Lava Jato", que comprovam a 

existência de um cartel de empresas atuando de forma sistematizada nas contratações das obras da Repar e o 
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envolvimento dos gestores do alto escalão da Petrobras nesse ilícito esquema, acompanho a conclusão da 

unidade técnica quanto à necessidade de oportuna responsabilização, no âmbito da TCE que vai ser autuada, do 

então presidente da Companhia e, também, dos então Diretores de Abastecimento (Sr. Paulo Roberto Costa) e 

de Serviços (Sr. Renato Duque), além do ex-Gerente Executivo (Sr. Pedro Barusco). 

26. Com efeito, considerando que a restrição à competitividade, assim como as demais irregularidades 

tratadas nestes autos, tiveram como principal reflexo o superfaturamento em ao menos oito contratos que 

envolveram as obras da Repar (processos apensos e apartados em andamento), estou de acordo com o 

posicionamento da unidade técnica no sentido de que as condutas irregulares aqui relatadas deverão ser tratadas 

em conjunto, em tomo específico de responsabilização a ser conduzido no âmbito das tomadas de contas 

especiais que devem ser autuadas para a apuração dos débitos verificados em cada um dos contratos 

examinados. 

55. Ante o quadro atual e as evidências de direcionamentos, restrições à competitividade e 

contratações que dilapidaram o patrimônio público, considero desarrazoado manter essa sistemática de 

contratação da Petrobras, jogada à sorte de um normativo infralegal já declarado inconstitucional por 

esse TCU. 

56. A Petrobras é uma entidade privada e certamente precisa de condições diferenciadas de 

contratação. Mas ainda assim deve seguir os princípios da Administração Pública. Por certo, não há 

como subordinar todos os procedimentos de aquisição da companhia aos ditames integrais do conteúdo 

da Lei de Licitações, sob pena de tornar inviável a eficiência que uma empresa desse porte deve 

alcançar. A submissão integral aos ditames dessa lei tornaria inviável o aperfeiçoamento da 

contratação administrativa. De pronto, afirmo não ser essa a ideia a se desenvolver nesse Voto. 

57. O que se espera aqui é que o princípio da reserva legal seja usado para impor a quem gere 

recursos públicos condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas. Diante disso, disposições 

estritamente legais são necessárias para restringir a discricionariedade em determinadas fases da 

contratação. Delegar determinadas escolhas a normas infralegais e até mesmo para atos internos de 

uma companhia (Manual da Petrobras para Contratação), a exemplo do que se evidenciou nesta 

auditoria, permite que o gestor tenha liberdade de ações que nem sempre proporcionem alcançar o 

interesse público. Por vezes, a falta de vinculação aos princípios de uma norma é porta aberta à 

corrupção, consoante se depara nas apurações da operação Lava Jato. 

58. A atuação dos gestores da Petrobras nos processos de aquisição da estatal não se equipara aos 

atos de um gestor privado de forma estrita. Na esfera privada há a autonomia da vontade. Seguindo 

esse raciocínio, Henrique Savonitti Miranda (in: Curso de direito administrativo. 3.ed. Brasília: Senado 

Federal, 2005) compara as condutas de um gestor privado com as de um gestor público de forma 

esclarecedora:  
O administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os poderes inerentes à 

propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido, é permitido ao gestor privado. Diga-se, 

ainda, que o administrador privado pode inclusive conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito 

possa ser feito por terceiros(...) O gestor público não age como “dono”, que pode fazer o que lhe pareça mais 

cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia 

e expressa. Daí decorre o importante axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses 

públicos. (grifos acrescidos) 

59.  Sob minha ótica, parece temerário este Tribunal recomendar que a Petrobras ajuste suas 

normas, no caso um ato interno denominado MPC, com a finalidade de criar mecanismos para 

viabilizar uma escolha mais criteriosa das modalidades de licitação, uma vez que apenas uma lei seria 

capaz de albergar os princípios da administração pública de forma isenta e imparcial. Não à toa, a 

Constituição Federal, em seu artigo 173, parágrafo 1º, exigiu uma lei em sentido estrito para 

estabelecer os fundamentos gerais das contratações, deixando para a esfera infralegal apenas o 

eventual detalhamento das bases já definidas na referida lei. 

60. Na falta desse texto legal, as normas gerais de licitação devem ser utilizadas, porquanto 

trazem em seus conteúdos todos os dispositivos práticos para o alcance dos princípios basilares de uma 

contratação.  

61. Nessa esteira, caso se adote a proposta da unidade técnica, mais uma vez as regras 

estabelecidas para se alcançar a melhor proposta para a administração e para albergar o princípio da 
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isonomia nas contratações seria delegada a um ato interno da companhia, com regras dispostas pelo 

quadro diretivo de uma organização, trazendo toda sorte de riscos ao processo. 

62. As fragilidades das disposições do Decreto 2.745/1998 aparecem em vários trabalhos 

realizados por esta Corte de Contas. Essas deficiências também foram evidenciadas no relatório de 

fiscalização desses autos. Com efeito, a Petrobras ou contrata diretamente mediante a dispensa de 

licitação ou realiza convites nos termos do aludido decreto. 

63. Os riscos provenientes dessas contratações estão comprovados em diversas decisões deste 

Tribunal, a exemplo do Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário, decisão que trata das obras do Comperj, 

cujo Voto Revisor consigna: 
Se não bastassem tais constatações, a equipe ainda aponta a gravíssima ocorrência de fuga a 

procedimento licitatório, uma vez que foram realizadas contratações diretas que, somadas, atingem um 

montante de R$ 7,6 bilhões. Essa irregularidade restou agravada pela existência de indícios de que os 

preços estão acima dos que são regularmente praticados pela própria Petrobras e por não terem se 

confirmado os motivos que levaram à dispensa de licitação (urgência e caráter emergencial). (grifos 

acrescidos) 

No relatório de auditoria, esses fatos confluem para dois achados distintos. Um deles enfatiza a falta de 

análise estruturada de riscos para embasar a tomada de decisão dos gestores. O outro aborda as falhas de 

consistência na divulgação das informações de investimentos do Comperj. 

64. Em conclusão ao primeiro ponto, não acato a proposta de modificação das normas internas 

da Petrobras, com o fito de vincular critérios mais claros e objetivos quando da escolha da modalidade 

de licitação pelos gestores, por considerar que tal medida não é suficiente para atingir a situação 

descrita no achado.  

65. Em contraponto, proponho determinar à Petrobras que se abstenha de selecionar a 

modalidade de licitação de suas contratações sem observar os princípios estabelecidos na legislação 

atualmente vigente, a saber as normas gerais de licitação. 

66. Por oportuno, retorno aos ajustes que considero necessários aos apontamentos da equipe de 

fiscalização. Ao compulsar o relatório, observei que a questão da dispensa de licitação, apesar de 

analisada no contexto do trabalho, não constou da proposta. Nesses termos, incorporo a essa decisão o 

tratamento desse tópico.    

67. Conforme já pontuado, o item 2.1 do Decreto 2.745/1998 estabelece as hipóteses de licitação 

dispensável (aquisições não precedidas de licitação). Não há entre elas a previsão de dispensa de 

licitação por valor, tal qual ocorre no artigo 24 da Lei 8.666/1993. Os valores em exame contratados 

sem licitação correspondem a cerca de R$ 167 bilhões. Esse universo contém todas as contratações 

diretas da companhia, inclusive as dispensadas em função do valor. 

68. Na mesma linha do que defendi a respeito da escolha das modalidades de licitação, as 

hipóteses de dispensa também devem derivar de uma lei que paute as normas gerais desse 

procedimento. Oportuno lembrar que o decreto utilizado pela estatal sequer prevê a dispensa de 

licitação por valor. Esse regramento está disposto em um ato interno da companhia (MPC) cujos 

limites de valor só constam de fato em outro documento: uma tabela que define limites de 

competência. 

69. Nesse diapasão, pugno pela observância do princípio da reserva legal para o estabelecimento 

de hipóteses de dispensa de licitação nas contratações da Petrobras, tal qual delineado para a escolha 

das modalidades de licitação. 

70. Pelo exposto, de forma direta, do volume de R$ 368,9 bilhões informados pela companhia 

como valor total das aquisições no período analisado, R$ 366,9 bilhões foram contratados, ou 

diretamente (sem licitação), ou pela modalidade simplificada do tipo convite. 

71. Os efeitos dessas disfunções se consubstanciam em elevado grau de aquisições não 

precedidas de licitações, com vulnerabilidade dos princípios da isonomia e da competitividade. Na 

mesma esfera, quando a Petrobras contrata por meio de licitação, o elevado uso da modalidade convite 

possibilita menor transparência e fragilização do princípio da publicidade. Em todos os casos, pode-se 

questionar se há realmente a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, tanto em 
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termos de prazo quanto de valor, uma vez que alguns interessados e habilitados em contratar com a 

Administração sequer tomam conhecimento dessa possibilidade.  

72. Essas peculiaridades dos processos de aquisição da estatal seriam justificadas devido a 

necessidade de agilidade das contratações da estatal. Contudo, sem adentrar no mérito se todas as 

dispensas de licitação e convites realizados pela estatal demandavam de fato a agilidade alegada, é 

imperioso salientar que a eficiência compõe o rol de princípios do caput do artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988, mas nele também estão contidos outros preceitos tais como a publicidade e a 

moralidade. Nesse aspecto, friso que a transparência deve permear as contratações na esfera pública, 

ainda que realizadas por um ente de natureza privada. 

73. Por seu turno, os procedimentos empregados na auditoria não permitiram concluir se as 

funcionalidades do cadastro de fornecedores e suas rotinas de uso contribuem para agravar essa 

situação. A complexidade organizacional da companhia, do seu objeto social e a transversalidade do 

processo de aquisição da estatal, inerente ao seu porte e diversificação, impuseram escolhas à equipe 

no tocante ao escopo do trabalho e às técnicas possíveis de serem aplicadas para o exame das questões 

de auditoria, haja vista a disponibilidade de tempo e recursos humanos alocados na fiscalização. 

74. Não puderam ser estabelecidas relações, por exemplo, entre os procedimentos usados pela 

Petrobras, nas compras sem licitação e pela modalidade convite, e a possibilidade de não obtenção da 

proposta mais vantajosa para a Administração. Do mesmo modo, não há evidências se o uso do 

cadastro pela companhia seria capaz de mitigar os riscos dessas contratações diretas.  

75. Ante os aspectos aqui levantados, a ausência de previsão em lei para os processos 

diferenciados de contratação adotados pela estatal, a exemplo de ausência de critérios vinculantes para 

a escolha da modalidade de licitação a ser usada a cada caso, impõem a estrita observância e 

cumprimento dos princípios da administração pública expressamente impostos na Constituição Federal 

(artigo 173, parte final do inciso III, do parágrafo primeiro e artigo 37, caput e inciso XXI). Do 

mesmo modo, a definição de alguns procedimentos primordiais por meio de um mero manual interno 

da própria companhia, como nos casos da dispensa de licitação por valor, também torna indispensável 

a obediência a esses preceitos. 

76. Segundo esses princípios deverão ser observados os postulados para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, dentre os quais a licitação pública, igualdade de condições dos 

participantes, vinculação às propostas e qualificação técnica e econômica quando indispensável à 

garantia do cumprimento das obrigações. Todas as etapas devem ser realizadas mediante o estrito 

cumprimento da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

77. A importância econômica e estratégica para o país da Petrobras e a natureza das atividades 

que realiza não lhe confere direitos e faculdades além daquelas definidas na constituição e nas leis, 

sobretudo quando tal descumprimento redunda em evidente afronta aos princípios da competitividade 

e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

78. Por fim, o último ponto diz respeito ao menor nível de utilização do portal Petronect em 

relação ao cadastro de Fornecedores pelos usuários da Petrobras na aquisição de produtos. Esse 

registro também merece direcionamento na solução das questões envolvidas nessa auditoria, uma vez 

que ampliar o uso desse portal traz maior publicidade e transparência à gestão do cadastro. 

79. Por ser uma base informatizada, alguns procedimentos de medição e controle podem ser 

utilizados com o armazenamento das informações para posterior controle, a exemplo de sistema de de 

rodízios para o convite de interessados, bem como o uso de indicadores para medir a efetividade das 

contratações. 

80. Diante desse quadro, entendo mais apropriado ajustar a proposta trazida pela SecexEstatais, a 

fim de inserir medidas de avaliação periódica do processo de seleção de fornecedores da Petrobras e 

das respectivas contratações. 

81. Pugno que a solução para as deficiências aqui identificadas passa pela ampliação do número 

de empresas hábeis a fornecer para a estatal, com maior rotatividade das empresas convidadas para as 

licitações do tipo convite, assim como com o uso sistêmico do portal Petronect como forma de manter 

registro das aquisições da companhia.  
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82. Em complemento, considero necessário recomendar à estatal que amplie o uso do portal 

Petronect para os seus procedimentos de contratação, mediante estímulo do registro de todas as etapas 

envolvidas no processo, de forma a garantir a publicidade e transparência das compras da companhia, 

assim como estabeleça mecanismos para atenuar a concentração de poucas empresas nas disputas para 

contratar com a Petrobras, em especial na modalidade convite, por meio de sistema de rodízio 

eletrônico para a convocação de empresas cadastradas participarem da licitação. 

III 

83. Em relação às oportunidades de melhoria na gestão de Recursos Humanos da Petrobras 

voltados para a operação do cadastro de Fornecedores, merece destaque o elevado índice de 

terceirização de mão-de-obra nas unidades responsáveis pelo referido sistema. 

84. Os departamentos avaliados compreendem a gerência executiva MATERIAIS como um todo 

e, pontualmente, a gerência geral de Desenvolvimento Estratégico do Mercado Fornecedor de Bens e 

Serviços (DEMF) e a unidade vinculada a ela, CCF ou Cadastro Corporativo de Fornecedores.  

85. A gerência MATERIAIS possui índice de terceirização de 35%. A DEMF é a gerência geral 

vinculada a MATERIAIS, responsável pelo desenvolvimento estratégico do mercado fornecedor de 

bens e serviços. Possui índice de terceirização de mão-de-obra de 33%. 

86. A gerência do CCF é o departamento vinculado à DEMF responsável por efetuar a gestão 

corporativa do cadastro de Fornecedores da companhia. A missão do CCF é disponibilizar o sistema 

aos usuários internos e externos e coordenar o registro de fornecedores da Petrobras. Em termos de 

responsabilidade corporativa, tem como objetivo fortalecer o relacionamento da Petrobras com o 

mercado fornecedor de bens e serviços. Ela conta com 51 pessoas, sendo 28 empregados da Petrobras, 

o que a equivale a terceirização de 45% da força de trabalho. 

87. O elevado índice de terceirização de mão de obra na gerência responsável diretamente pela 

gestão do cadastro pode implicar riscos em virtude de uma possível rotatividade de funcionários. 

Ademais, as informações comerciais relativas aos valores e preços de insumos adquiridos pela 

companhia devem estar resguardadas do risco de acesso privilegiado por aqueles que não façam parte 

do quadro da estatal. Como a CCF executa atividades fortemente relacionadas à tecnologia da 

informação e comunicação, há risco de se terceirizar áreas sensíveis, em cujas atribuições dos postos 

de trabalho se insere manipulação de informações estratégicas para o negócio, com possibilidade de 

gerar impactos negativos para a Petrobras, caso o sigilo, a confidencialidade e a integridade da 

informação venham a ser comprometidas. 

88. O Tribunal já se debruçou sobre a questão da terceirização na companhia ao prolatar o 

Acórdão 2.132/2010-TCU-Plenário. Essa decisão determinou a adoção de providências na empresa 

como um todo. A referida deliberação serviu de critério para os apontamentos desse achado, cujo 

exame resultou na proposta de recomendar à Petrobras que reavalie os níveis de controles internos, 

com vista a identificar: (i) o grau de risco a que estão submetidas as vantagens competitivas da estatal 

em vista do acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, de informações comerciais 

relativas aos valores e preços de insumos adquiridos pela companhia; e (ii) o grau de risco a que estão 

submetidas as atividades fortemente baseadas em tecnologia da informação e comunicação, cujos 

postos de trabalho terceirizados envolvem a manipulação de informações estratégicas para o negócio, 

podendo gerar impactos negativos para a Petrobras, caso o sigilo, a confidencialidade e a integridade 

da informação venham a ser comprometidas. 

89. Em sua manifestação preliminar, a companhia aduz que há mecanismos de segurança para 

mitigar riscos associados ao uso indevido do cadastro, tais como individualização dos perfis de acesso 

por segregação de função, classificação das informações dos sistemas, treinamentos, estrita rotina de 

controle de entrada e saída da força de trabalho em suas funções e respectiva concessão e retirada de 

perfis, com revalidação anual para manutenção do acesso. 

90. Não obstante as medidas vigentes descritas acima, a equipe de auditoria aplicou 

questionários nas gerências que cuidam das aquisições e as respostas direcionaram para a carência de 

recursos humanos, em especial empregados próprios, para interagir e desenvolver os processos de 

gestão do cadastro. 
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91. Conforme se depreende das respostas contidas nesses questionários, a percepção dos próprios 

gestores das gerências diretamente vinculadas à DEMF, vai ao encontro da necessidade de 

implementação de diversas melhorias no portal no tocante ao manuseio da informação. Nesse passo, a 

equipe manteve a proposta de recomendação. 

92. Concordo com os apontamentos da equipe, cujo encaminhamento contou com a anuência do 

diretor e secretário da SecexEstatais. Não poderia furtar-me em registrar, por oportuno, que as 

propostas trazidas nesse trabalho quanto ao grau de terceirização de mão-de-obra nas unidades que 

cuidam das aquisições de materiais coadunam-se com as estratégias da própria Petrobras, empresa 

sempre preocupada no trato e na preservação de suas informações comerciais, e que mantém 

procedimentos para evitar o compartilhamento de dados que possa causar vulnerabilidade e prejuízos à 

companhia. Chega a ser surpreendente que o índice de terceirização na gestão do cadastro seja tão alto, 

quando, por outro lado, a Petrobras repetidas vezes opôs resistência ao órgão de controle externo para 

apresentar informações referentes a aquisições e a fornecedores, alegando sigilo comercial. 

IV 

93. A terceira constatação registra a carência de indicadores gerenciais que reflitam a utilização e 

o desempenho do cadastro. Na visão da unidade técnica, deveria haver avaliações qualitativas que 

demonstrassem a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade do uso dessa ferramenta nas 

aquisições da Petrobras. 

94. Em seus comentários, quando do envio do relatório preliminar aos gestores, a Petrobras 

relatou considerar o uso de indicadores de desempenho como uma ferramenta essencial para a gestão, 

de forma que o desenvolvimento desses índices com as características sugeridas é um dos objetivos a 

serem alcançados pelo Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores (PGBF). 

95. Em relação a esse programa, a equipe de fiscalização identifica-o como uma boa prática, que 

merece ter seus desdobramentos acompanhados pelo TCU, ante a importância da base de fornecedores 

no processo de aquisições da estatal. 

96. Em face dessa constatação, há proposta para recomendar à Petrobras que desenvolva 

indicadores de desempenho para as funcionalidades do cadastro de fornecedores. Esse 

encaminhamento também contou com a anuência do corpo diretivo da SecexEstatais. 

97. No que se refere ao presente tópico, trago para os motivos de minha decisão os apontamentos 

delineados no relatório de fiscalização, com cuja proposta de encaminhamento, em essência, manifesto 

concordância, mas aproveito o ensejo para mais uma vez complementar o encaminhamento sugerido.  

98. Sob o meu ponto de vista, há vários tipos de indicadores que poderão ser viabilizados pela 

estatal quando da revisão e implementação de melhorias em seu cadastro, o que já vem sendo estudado 

pelo PGBF. O desempenho da base de fornecedores poderá ser traduzido em termos qualitativos e 

quantitativos. A estatal possui conhecimento, experiência e recursos humanos adequados para 

implantar as melhorias. Noto também que avaliações e mudanças em atividades operacionais do 

cadastro, ainda que complexas, estão em fase de estudo pelas unidades, o que merece ser destacado 

como um achado positivo dessa fiscalização.  

99. Decerto que a Petrobras, por meio do programa que implementa, detém os meios necessários 

para identificar os indicadores mais apropriados para medir seu processo de trabalho, a fim de 

controlá-lo e corrigi-lo periodicamente. Contudo, a situação descrita no primeiro achado demanda 

medida mais rigorosa no tocante ao estabelecimento de índices para avaliação dessa ferramenta tão 

importante para as aquisições da companhia. 

100. Consoante já pontuado, o elevado percentual de contratações diretas, a ampla 

discricionariedade dada ao gestor para a escolha da modalidade de licitação, a falta de limites de valor 

associado a procedimentos singulares de contratação, são práticas que resultam em seleção de 

fornecedores fundamentada em critérios imotivadamente subjetivos, com baixa transparência dos 

procedimentos licitatórios. Essas consequências potencializam o risco à economicidade das aquisições 

e o alijamento de potenciais fornecedores em contratar com a estatal. 

101. Sob esse prisma, a Petrobras deve aproveitar as mudanças que vêm sendo avaliadas e 

projetadas para seu cadastro no âmbito do PGBF, com o fito de viabilizar o exame periódico do 
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modelo simplificado adotado por ela nas aquisições, nos quesitos economicidade e transparência. 

Importante considerar que o princípio da eficiência não deve ser visto apenas sob o prisma da agilidade 

das contratações, mas também dos benefícios econômicos e financeiros que a empresa pode auferir 

quando amplia a competitividade da seleção de seus fornecedores, na busca pelas melhores condições 

de aquisição para a companhia. 

102. Para alcançar esse objetivo, primo pela necessidade de recomendar à estatal que estabeleça 

indicadores e rotinas que permitam avaliar se as aquisições da empresa, em especial as realizadas sem 

licitação e por meio da modalidade convite, resultaram em contratações competitivas com 

possibilidade de convergência para a melhor proposta para a Administração. 

103. Em face do exposto, amplio a proposta sustentada pela equipe, no sentido de recomendar à 

companhia que desenvolva indicadores de desempenho para o cadastro de fornecedores que permitam, 

entre outros pontos de controle, avaliar a eficiência das contratações, não apenas em termos de 

agilidade, mas também quanto aos conceitos de economicidade e consequente ampliação da 

competitividade, com previsão de avaliação periódica e posterior intervenção, com vistas a corrigir os 

pontos de disfunção porventura identificados. 

V 

104. Por último, a equipe de auditoria identifica oportunidade de melhoria nas relações 

societárias e comerciais entre a Petrobras e a Petronect. Esta empresa, criada em 2002, pertence ao 

grupo Petrobras, na qualidade de controlada em conjunto, por meio de uma associação da Petrobras 

Negócios Eletrônicos S/A (e-Petro) com as empresas SAP Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A. 

105. Trata-se de uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela e-Petro, empresa 

subsidiária da Petrobras, que tem como objetivo a participação em capital social de outras sociedades 

que tenham por objetivo atividades realizadas pela internet ou outros serviços eletrônicos. 

106. A Petronect é responsável pela operacionalização de serviços de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) que suportam o portal de mesmo nome. Em vez de contratar esses serviços, a 

Petrobras vislumbrou implantá-los por conta própria e o fez por meio de parceria com empresas 

complementares: uma de consultoria de tecnologia da informação e outra desenvolvedora de sistema 

de compras na internet.  

107. Essas relações possibilitam a triangulação de fornecimento de bens e de serviços entre as 

empresas, em afronta à obrigatoriedade de licitar, já que a Petrobras compra serviços por tempo 

indeterminado da Petronect em operações não precedidas de licitação. Do mesmo modo procede a 

Petronect ao adquirir produtos e serviços da Accenture e da SAP.  

108. A peculiaridade desse comércio induz riscos ao princípio da competitividade e à busca da 

proposta mais vantajosa para a Administração. Essas práticas podem resultar em desvantagens 

competitivas para a estatal, inclusive com a possibilidade de incompatibilidade dos preços adotados 

com o referencial de mercado. 

109. Instada a se manifestar, a Petrobras tentou demonstrar que as relações societárias e 

comerciais entre a empresa e a Petronect não trazem prejuízo à companhia. Entretanto, na visão da 

equipe, os gestores trouxeram informações apenas de ordem cronológica, não esclarecendo sobre o 

ponto fulcral do achado, qual seja não submeter as contratações ao crivo da competitividade e em 

desobediência a parâmetros aos quais se sujeitam as contratações públicas, haja vista a possibilidade 

de contratação direta entre as empresas. 

110. A equipe não acolheu os argumentos do gestor e encaminhou proposta de determinação 

para a Petrobras, no prazo de seis meses, adotar medidas para eliminar a possibilidade de a companhia 

adquirir indiretamente serviços por prazo indefinido e de um único prestador, mediante subcontratação 

pela Petronect, sem procedimento licitatório, encaminhando ao TCU, ao final do prazo, relatório 

circunstanciado das medidas adotadas. 

111. O titular da subunidade dissentiu da proposta por considerar assunto alheio ao escopo dos 

trabalhos, com características de auditoria de conformidade, cujos procedimentos e resultados fogem à 

natureza da fiscalização que ora se apresenta, qual seja uma auditoria operacional. Para apurar os fatos, 
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propõe a instauração de um processo apartado, a fim de a matéria ser avaliada com maior profundidade 

antes de este Tribunal manifestar-se sobre o tema. 

112. Em virtude de tramitar nesta casa o TC 029.884/2012-8 (sigiloso), que trata de situação 

semelhante ao caso em tela, o diretor também propôs conceder acesso a esse processo aos responsáveis 

pela instrução do processo a ser instaurado. Tal permissão destina-se a avaliar a similaridade entre os 

dois casos tratados, a fim de possibilitar a convergência de entendimentos que vierem a ser proferidos 

por este Tribunal sobre o tema. 

113. O titular da unidade técnica declarou-se favorável ao despacho do diretor. Manifesto-me de 

acordo com a proposta do corpo diretivo em relação a esse ponto. A apuração dos fatos trazidos nesse 

último achado deve ser efetuada em processo apartado, de mesma natureza do originário, mediante a 

reprodução por cópias das peças essenciais à formação dos novos autos. Desde já autorizo as inspeções 

e diligências necessárias ao saneamento dos autos, com a respectiva restituição do feito ao meu 

gabinete, após as devidas análises. 

114. Termino esclarecendo que anuo a outros dois ajustes pontuais no texto da equipe, sugeridos 

no mesmo pronunciamento. Um deles refere-se ao acréscimo da expressão “no âmbito do cadastro de 

fornecedores” a um item das recomendações, o outro menciona a necessidade de a Petrobras 

encaminhar Plano de Ação contendo cronograma de implementação das medidas que adotará, visando 

atender às deliberações propostas, a fim de corrigir os problemas identificados. 

Ante o exposto, acolhendo na essência as propostas trazidas nessa fiscalização, VOTO por que o 

Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO  

Relator 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 272/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 011.461/2014-4.  

2. Grupo II – Classe V – Relatório de Auditoria. 

3. Responsável: Maria das Graças Silva Foster (694.772.727-87). 

4. Entidades: Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro 

(SecexEstatais). 

8. Advogados constituídos nos autos: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015); Márcio 

Monteiro Reis (OAB/RJ 93.815); Fernando Villela de Andrade Vianna (OAB/RJ 134.601); Renato 

Otto Kloss (OAB/RJ 117.110); Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683); Rodrigo Allexander Calazans 

Macedo (OAB/RJ 123.041); Cristiana Muraro Tarsia (OAB/RJ 164.957); Juliana Cavalcante Aguiar 

Cruz da Silva (OAB/RJ 149.564); Thales Tebet da Cruz (OAB/RJ 155.987); Priscilla De Souza 

Pestana (OAB/RJ 162.556); Mariana Macedo Pessanha Fernandes (OAB/RJ 158.482); Frederico Maia 

Mascarenhas (OAB/RJ 155.437); Bruna Caram Rodrigues Costa (OAB/RJ 159.584); Torquato Jardim 

(OAB/DF 2.884); Christiane Rodrigues Pantoja (OAB/DF 15.372); Rafael Ferraresi Holanda 

Cavalcante (OAB/DF 14.587); Rogéria de Melo (OAB/DF 20.406); Polyanna Ferreira Silva (OAB/DF 

19.273); Ângela Burgos Moreira (OAB/DF 20.598); Fernando Sucupira Moreno (OAB/DF 22.425); 

Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283); Jorge Machado Antunes de Siqueira (OAB/DF 33.524); 

e outros. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada na Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras) e na empresa Procurement Negócios Eletrônicos S.A. (Petronect), com o 

objetivo de examinar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos principais processos 

de trabalho relacionados ao cadastro de fornecedores de bens e serviços utilizado pela Petrobras. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo relator, em: 

9.1. determinar à Petrobras, com fulcro nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 250, inciso 

II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), que se abstenha de utilizar hipóteses de contratação por 

dispensa de licitação e de selecionar a modalidade de licitação de suas contratações, por meio de atos 

normativos internos, sem observar os princípios estabelecidos na legislação atualmente vigente, a saber 

as normas gerais de licitação; 

9.2. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), nos termos do artigo 250, inciso III, do 

RITCU, que: 

9.2.2. desenvolva, no âmbito do Programa de Melhorias na Gestão da Base de Fornecedores 

(PGBF), metodologias e ferramentas que permitam aferir, mediante o uso de indicadores, se as 

contratações denominadas dispensas de licitação por valor atendem aos princípios da da 

competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; 

9.2.3. amplie o uso do portal Petronect para os procedimentos de aquisição em todas as unidades 

da Petrobras, por meio do estímulo ao registro de todas as etapas envolvidas nas contratações, de 

forma a garantir a publicidade e transparência dos processos de compra da companhia; 

9.2.4. estabeleça mecanismos para atenuar a concentração de poucas empresas nas disputas para 

contratar com a Petrobras, em especial na modalidade convite, por meio de sistema de rodízio 

eletrônico para a convocação de empresas cadastradas participarem da licitação; 

9.2.5. reavalie, no âmbito do cadastro de fornecedores, os níveis de controles internos, com 

vistas a identificar: 

9.2.5.1. o grau de risco a que estão submetidas as vantagens competitivas da estatal em vista do 

acesso privilegiado, por parte dos fornecedores de mão de obra, a informações comerciais relativas aos 

valores e preços de insumos adquiridos pela companhia;  

9.2.5.2. o grau de risco a que estão submetidas as atividades fortemente baseadas em tecnologia 

da informação e comunicação, cujos postos de trabalho terceirizados envolvem a  manipulação de 

informações estratégicas para o negócio, podendo gerar impactos negativos para a Petrobras, caso o 

sigilo, a confidencialidade e a integridade da informação venham a ser comprometidas; 

9.2.6. desenvolva indicadores de desempenho para as funcionalidades do cadastro de 

fornecedores que permitam, entre outros pontos de controle, e em especial para as contratações do tipo 

dispensa de licitação e convite, avaliar a eficiência das contratações, não apenas em termos de 

agilidade, mas também quanto aos conceitos de economicidade e consequente ampliação da 

competitividade, com previsão de avaliação periódica e posterior intervenção, com vistas a corrigir os 

pontos de disfunção porventura identificados; 

9.3. determinar à Petrobras, com fulcro nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 250, inciso 

II, do RITCU, que elabore e encaminhe ao Tribunal plano de ação, no prazo de noventa dias, a contar 

dessa decisão, o qual deverá conter cronograma de implementação das providências que adotará, 

visando atender às deliberações propostas nos itens 9.1 e 9.2 dessa decisão, com a indicação das 

medidas adotadas para corrigir os problemas identificados; 

9.4. determinar à SecexEstatais que: 

9.4.1. constitua processo apartado, de mesma natureza do originário, a partir de cópias das peças 

destes autos que guardam relação com as questões a serem apuradas, a fim de avaliar a conformidade 

da contratação da Procurement Negócios Eletrônicos S/A – Petronect, pela Petrobras, bem como da 

SAP do Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A. pela Petronect, autorizando-se desde já as inspeções e 

diligências necessárias ao saneamento dos autos, com a respectiva restituição do feito ao meu gabinete, 

após as devidas análises; 
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9.4.2. autorize o acesso aos autos do TC 029.884/2012-8 aos servidores deste Tribunal 

designados para participar da instrução da representação mencionada no item anterior; 

9.4.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas nos subitens 9.1 e 9.2, com o objetivo de 

avaliar in loco se as medidas adotadas pela estatal contribuíram efetivamente para as melhorias no 

processo de aquisição da companhia; 

9.5. determinar à Secretaria-Geral da Presidência, por meio da Consultoria Jurídica do Tribunal, 

que encaminhe ao Supremo Tribunal Federal resumo das conclusões e informações levantadas pelo 

TCU no âmbito do presente relatório de auditoria, referente aos procedimentos empregados pela 

Petrobras nas contratações de bens e serviços, de modo a subsidiar a apreciação pela Corte Suprema 

dos mandados de segurança 28.745, 25.981, 26410, 27837 e 27232, bem como outros correlatos; 

9.7. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos 

Deputados que sejam empreendidos os estudos e medidas necessárias com vistas à elaboração de 

projeto de lei que estabeleça procedimento próprio de licitação e contratação para a Petróleo Brasileiro 

S.A., nos termos previstos no art.173, §1º da Constituição Federal; 

9.8. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o 

fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos 

Deputados; 

9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0272-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo 

(Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE VII – 1ª Câmara 

TC 014.414/2015-5 [Apenso: TC 025.720/2015-5] 

Natureza(s): Representação 

Órgãos/Entidades: Ministério dos Transportes (vinculador); Secretaria de Aviação Civil   

Responsáveis:  Ministério dos Transportes - MT (37.115.342/0001-67); Secretaria de Aviação 

Civil (SAC-PR)   

Representação legal: Lúcia Helena Ferreira de Oliveira, representando Ministério dos 

Transportes (vinculador); Lilian Macedo Novais (29511/OAB-DF), representando Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária; Helen Lucia Rezende de Morais e outros, representando Ministério 

dos Transportes - MT e Ministério dos Transportes - MT.    

 

SUMÁRIO: PROCEDIMENTOS DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) LANÇADOS 

PELO MT E PELA SAC-PR PARA SUBSIDIAR A MODELAGEM DE FUTURAS CONCESSÕES. 

EVENTUAL FALTA DE TRANSPARÊNCIA, POSSIBILIDADE DE SUPERESTIMATIVA DE 

INVESTIMENTOS E DE INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO 

TRIBUNAL, POR MEIO DO ITEM 9.3.1 DO ACÓRDÃO 1.155/2014-TCU-PLENÁRIO. 

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR ‘INAUDITA ALTERA PARS’. OITIVA 
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PRÉVIA. INDEFERIMENTO DA CAUTELAR SOLICITADA. REPRESENTAÇÃO SIMILAR 

FORMULADA PELO MPTCU CONTRA ATOS DA SECRETARIA DE PORTOS DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEP/PR (TC 025.720/2015-5). APENSAMENTO DO TC 

025.720/2015-5 A ESTES AUTOS. DESAPENSAMENTO DO TC 025.720/2015-5 E 

CONSTITUIÇÃO DE APARTADO PARA AVALIAR OS PMI LANÇADOS PELO MT.  NESTES 

AUTOS, ANÁLISE RESTRITA AO PMI LANÇADO PELA SAC-PR. ALGUMAS 

IRREGULARIDADES ELIDIDAS E OUTRAS CONFIRMADAS. CONTINUIDADE DO PMI. 

DETERMINAÇÕES. RETORNO DOS AUTOS À UNIDADE TÉCNICA PARA CONTINUIDADE 

DA INSTRUÇÃO DOS FEITOS.  

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório a última instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de 

Aviação Civil e Comunicações – SeinfraAeroTelecom (peça 96), cujas conclusões e proposta de 

encaminhamento contaram com a anuência dos respectivos dirigentes. Transcrevo a peça, in verbis, a 

seguir: 

“INTRODUÇÃO 

Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Procurador 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) Sergio Caribé,  a respeito de 

possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

(SAC/PR) e pelo Ministério dos Transportes (MT), relacionadas à falta de transparência, 

possibilidade de superestimação de investimentos e de inobservância de entendimento firmado pelo 

Tribunal, por meio do item 9.3.l do Acórdão 1.155/2014-TCU-Plenário, no contexto de diversos 

editais de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) recentemente lançados pelo Governo 

Federal para subsidiar a modelagem de futuras concessões (peça 1). 

HISTÓRICO 

2. A instrução inicial (peça 11) manifestou entendimento de que os elementos apresentados pelo 

representante não eram suficientes para a concessão da cautelar ‘inaudita altera pars’ pleiteada, 

razão pela qual foi proposta oitiva prévia quanto às questões levantadas.  Esse entendimento foi 

corroborado pela unidade técnica (peça 13) e posteriormente pelo Min. Relator (peça 14), que, ao 

conhecer da representação, entendeu pela necessidade de que fossem confirmados os indícios de 

irregularidades, e, assim, a existência do requisito fumus ‘bonis iuris’. 

3. Realizada a oitiva prévia dos representados, o Min. Relator entendeu pelo indeferimento do 

pedido de medida cautelar, restituindo os autos para a análise de mérito. Dessa maneira, a presente 

instrução contemplará não somente a análise dos pontos levantados pelo MPTCU, mas também os de 

iniciativa da unidade técnica que suscitaram dúvida razoável quanto à sua regularidade, no âmbito 

dos PMI. 

4. Representação similar formulada pelo MPTCU contra atos da Secretaria de Portos da 

Presidência da República - SEP/PR (TC 025.720/2015-5), dada sua conexão com a matéria aqui 

tratada, por decisão do Exmo. Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, foi também apensada ao 

presente processo (peça 5 do referido TC). 

5. Em razão do prazo final para entrega dos estudos, no âmbito da SAC/PR, ter se encerrado em 

26/10/2015, foi conferida prioridade nesta instrução exclusivamente para a análise dos pontos da 

representação relacionados àquela secretaria. A análise das possíveis irregularidades no que diz 

respeito ao MT e à SEP/PR, portanto, será feita separadamente em nova instrução.  

EXAME TÉCNICO 

6. Em resposta à oitiva promovida por esta Secretaria, a SAC/PR apresentou o Ofício 

265/SE/SAC-PR, de 7/8/2015 (peças 36 e 37), e, posteriormente, complementou as informações já 

prestadas através do Ofício 266/SE/SAC-PR, de 26/8/2015 (peça 69). Nos tópicos a seguir são feitas 

as considerações pertinentes segregando as análises realizadas pela unidade técnica. 

I.1 Transparência quanto às estimativas de investimentos previstos 
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7. Tendo o MPTCU questionado a ausência das estimativas dos investimentos previstos para 

aeroportos objeto do PMI em análise, a SAC/PR demonstrou a existência de estimativas preliminares 

para os investimentos nos aeroportos a que faz menção o representante, em especial na Nota Técnica 

4/DERC/SPR/SAC-PR (peça 38, p. 1-8), que analisou o procedimento a ser seguido pelos interessados 

em ofertar estudos, e no Memorando 21/2015/DERC/SPR/SAC-PR (peça 39), que propôs alteração na 

minuta do edital em decorrência da possibilidade de inclusão do Aeroporto de Fortaleza no rol de 

concessões. Tais documentos contém justificativa e detalhamento do cálculo referente aos valores 

máximos de eventual ressarcimento baseados nas estimativas de investimentos previstos, conforme 

exige o art. 4º, § 5º. 

8. Demonstrou-se também que a divulgação das estimativas preliminares ocorreu quando da 

apresentação da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística (PIL) (peça 66, p. 11), 

inclusive no sítio institucional, através da disponibilização da apresentação oficial (slides).  

9. De acordo com o Decreto 8.428/2015 a divulgação da prévia justificativa técnica para 

estabelecimento do valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos estudos, juntamente com 

os valores de investimentos necessários à implantação do empreendimento, não são itens obrigatórios 

de conteúdo no edital (art. 4º, incisos I a IV). 

10. Assim, não é condição ‘sine qua non’ para a eficácia do edital a prévia da divulgação da 

memória de cálculo ou da nota técnica justificativa dos valores máximos estipulados para eventual 

ressarcimento, por meio daquele instrumento convocatório, sendo suficiente que conste tal amparo 

técnico no processo administrativo interno. O que exige a norma é apenas que o edital estipule um 

valor máximo, e não que vá além disso, contendo uma pormenorização de como alcançou tal valor. 

11. Portanto, não merecem prosperar as alegações do MPTCU quanto à transparência das 

estimativas de investimentos previstos, uma vez que foram devidamente divulgados e obedeceram ao 

nível de transparência exigido no decreto regulamentador. 

I.2 Disponibilidade das informações necessárias à elaboração dos estudos 
12. Quanto ao questionamento desta unidade técnica relativo à não disponibilização das 

informações necessárias à elaboração dos estudos (peça 66, p. 12-13), pode-se notar também que a 

SAC/PR disponibilizou banco de informações (Data Room) em seu sítio eletrônico 

(http://www.aviacaocivil.gov.br/assuntos/concessoes-de-aeroportos/novas-concessoes/banco-de-

informacoes), além dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental selecionados na última 

rodada de concessões (peça 40), contendo material disponível aos interessados em realizar os 

estudos.  

13. O conteúdo do supracitado rol de informações contempla, entre outros aspectos, pontos que 

causaram preocupação da unidade técnica e que foram explicitados na instrução anterior, tais como 

os contratos vigentes entre o operador aeroportuário atual e outros agentes relacionados ao 

aeroporto, planos diretores aeroportuários (Pdir), e dados sobre metodologia a ser utilizada na 

capacidade do sistema de pistas de acordo com as diretrizes do Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo (DECEA). Foram ainda disponibilizados publicamente o movimento operacional, os dados de 

pessoal e financeiros atualizados, além de outras informações que podem ser retiradas em mídia 

externa mediante agendamento prévio. 

14. Contudo, houve informações públicas disponibilizadas posteriormente à publicação do 

edital. No dia 15/6/2015, ou seja, após a publicação do edital, a SAC/PR solicitou à Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informações necessárias para subsidiar o 

processo de PMI (peça 67). Outrossim, em 11/6/2015 a Secretaria requereu à Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) as informações sobre premissas indispensáveis para a elaboração dos estudos (peça 

68 e peça 37, p. 372-374.). O próprio Data Room (versão online) somente foi disponibilizado pela 

SAC/PR no dia 29/6, quase vinte dias após a publicação do edital de PMI. 

15. Por outro ângulo, de se notar que o art. 4º, inciso III, do Decreto 8.428/2015 refere-se à 

necessidade mínima apenas das “informações públicas disponíveis”. O referido decreto não utiliza o 

termo “necessárias”, “indispensáveis” ou “essenciais”, mas sim apenas e tão somente “informações 

públicas disponíveis” para definir o tipo de informações exigidas. Ou seja, mesmo que uma 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

informação seja necessária em alguma etapa da elaboração dos estudos, a prescrição regulamentar 

autoriza a Administração a proceder desde já à liberação das informações já existentes, 

disponibilizando as demais oportunamente aos interessados. 

16. Além disso, devem ser avaliados os casos concretos para conceber a dimensão das 

mudanças eventualmente impostas aos autorizados e sua relevância e impacto em termos de prazos, o 

que demanda uma avaliação pela Administração caso a caso. Nesse aspecto, a SAC/PR explica que as 

informações posteriormente solicitadas à Infraero e à STN faziam parte do escopo das informações a 

serem levantadas pelos autorizados (peça 69, p. 15-16): 

As informações disponibilizadas destinam-se apenas a subsidiar a análise por parte dos interessados no 

processo de concessão, cabendo aos interessados avaliar a pertinência e exatidão dos dados e informações 

disponíveis, assim como proceder ao levantamento de informações não existentes e que se mostrem necessárias 

à realização dos estudos. Há que se destacar que o escopo dos estudos, previsto no Edital CPE n° 1/2015, 

contempla o levantamento de todas as informações necessárias para avaliar a viabilidade técnica, econômica 

e ambiental dos aeroportos. (grifo nosso) 

17. Exemplo disso foi o pedido de informações da SAC/PR para a Infraero posteriormente ao 

lançamento do edital (peça 67), que, em verdade, contemplava a rigor obrigação dos autorizados no 

termo de referência, não se tratando de informações que eram de obrigatoriedade da SAC/PR dispor 

simultaneamente à abertura do processo. Nesse caso, a SAC/PR agiu como mera centralizadora das 

informações, tanto é que os contratos aeroportuários requisitados à Infraero em que a mesma 

figurava como parte (relacionados aos aeroportos) já constavam expressamente no termo de 

referência do edital de chamamento, o que pode ser verificado nos demais pedidos de informação por 

parte da SAC/PR. 

18. A esse respeito, ilustra-se exemplificativamente trecho do termo de referência que deixa 

claro que a cobrança do levantamento das informações requisitadas tanto à Infraero, quanto à STN e 

ao DECEA, que também foi consultado posteriormente, já constavam como obrigação dos autorizados 

(peça 1, p. 23-26): 
II. Estudos de Engenharia e Afins 

O Relatório de Estudos de Engenharia e Afins deverá conter o inventário das condições existentes nos 

aeroportos; análise de desenvolvimento dos sítios aeroportuários; e estimativa de custos de investimento 

(CAPEX) e operação (OPEX) (...) 

i. Inventário das condições existentes 

Inventário das instalações existentes do aeroporto, com descrição e detalhamentos dos bens que 

constituirão a concessão, a situação patrimonial das áreas que compõem o atual sítio aeroportuário, o 

zoneamento civil/militar e funcional do aeroporto e os planos de proteção de obstáculos e ruído em vigor. 

iii. Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX) 

Deverá ser realizada análise dos contratos vigentes entre o operador aeroportuário atual e outros 

agentes relacionados ao aeroporto, assim como avaliação dos impactos jurídicos (elaboração de due 

dilligence). (...) 

IV. Avaliação Econômico-Financeira 

A modelagem econômico-financeira deverá contemplar ainda outros elementos pertinentes usualmente 

adotados no mercado, como o cálculo de parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais (TIR, TIRM, VPL, 

payback, payback descontado, entre outros) e o estabelecimento de premissas de financiamento, tributárias, 

macroeconômicas etc. (grifo nosso) 

19. A divulgação exigida de tais informações públicas, nos termos do art. 4º, inciso III, do 

Decreto 8.428/2015 ocorreu, antes da liberação do Data Room (versão online) na própria Secretaria 

(fisicamente), através do agendamento de horário para que as empresas interessadas pudessem 

realizar cópia do material, conforme demonstram as comunicações entre a SAC/PR e as empresas 

interessadas (peça 37, p. 32-192). Esse banco de dados também foi denominado como “Banco de 

Informações” ou Data Room (versão física) pela SAC/PR. 

20. Ressalte-se o extenso volume dos dados, a partir de uma das respostas realizadas para uma 

das empresas interessadas na solicitação das informações (peça 37, p. 179): 
É necessário trazer um HD com memória equivalente a 100 GB. 
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Informamos que, por conta da grande quantidade de dados, a disponibilização do conteúdo pode durar 

várias horas, de forma que você deve avaliar a pertinência entre esperar por todo o procedimento ou buscar o 

HD no dia seguinte. (grifo nosso) 

21. Ademais, não chegou a conhecimento qualquer informação de que os autorizados ou 

interessados se insurgiram contra tal forma de disponibilização. 

22. Além dos aspectos já mencionados, destaca-se também que os §§ 1º e 2º do art. 4º do decreto 

supramencionado não impõem uma limitação material objetiva ao escopo dos estudos, não havendo 

obstáculos, em uma análise superficial da norma, para que o próprio termo de referência imponha 

como escopo o levantamento de informações públicas, que, por coerência regulamentar, serão 

aquelas não disponíveis no órgão à época de lançamento do edital. 

23. Nesse sentido, inclusive, a resposta da SAC/PR esclarece (peça 66, p. 13-14): 
A Secretaria afirma que as informações disponíveis foram disponibilizadas no banco de informações 

supracitado, o que está de acordo com a interpretação feita logo acima, sendo que as informações relativas ao 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo, aos Planos Diretores e aos contratos vigentes entre os operadores 

aeroportuários e os agentes, as quais materializavam suspeitas de não disponibilização em instrução anterior, 

encontram-se atualmente inseridas no Data Room. (grifo nosso) 

24. Por último, é importante relatar que na oitiva prévia havia sido questionado à SAC/PR a 

apresentação de comprovação formal quanto à contratação da empresa Sial Construções Civis Ltda 

ou à revogação do procedimento licitatório, o que impactaria substancialmente no Capex do 

Aeroporto de Fortaleza. Não obstante, em virtude do raciocínio acima exposto, além das informações 

já terem sido requisitadas, o levantamento das condições patrimoniais e dos contratos vigentes já 

constava como escopo dos estudos, não se podendo considerar a eventual ausência de tal informação 

por ocasião do lançamento do edital como óbice ao seguimento regular do PMI.  

25. Dessa maneira, a divulgação a posteriori de informações pela SAC/PR não prejudicou o 

andamento regular do processo. 

I.3 Completude das premissas e diretrizes divulgadas pelos editais 
26. Em resposta ao questionamento levantado por esta unidade técnica, referente à 

superveniência ou alteração de premissas ou diretrizes, a SAC/PR esclareceu que eventuais novas 

premissas não devem gerar impactos relevantes nos estudos, podendo inclusive dilatar o prazo para 

entrega dos estudos, caso necessário (peça 66, p. 14). 

27. A leitura atenta do decreto regulamentador, mais especificamente do art. 4º, inciso II, alínea 

“a”, mostra que o normativo não faz distinção entre premissas e diretrizes “obrigatórias” ou 

“complementares”: 
O edital de chamamento público deverá, no mínimo: 

(...) 

II - indicar: 

a) diretrizes e premissas do projeto que orientem sua elaboração com vistas ao atendimento do interesse 

público; (grifo nosso) 

28. Isso implica que futuras atualizações do ‘Data Room’, nesse aspecto, não significam 

necessariamente que as informações inicialmente prestadas possam ser consideradas incompletas a 

ponto de se exigir que o procedimento seja necessariamente reiniciado. Inclusive, a esse respeito, é 

relevante informar que até o momento nenhuma das empresas interessadas manifestou discordância 

com relação ao material apresentado pela SAC/PR, no que diz respeito à sua completude. 

29. As futuras atualizações do ‘Data Room’, entre outros fatores, podem estar enquadradas no 

conceito de modificação das diretrizes e premissas também, desde que estejam sob o manto do 

“interesse público” (exigido pelo art. 4º, inciso II, alínea “a”), sejam alteradas isonomicamente para 

todas as empresas autorizadas e atendam ao princípio da razoabilidade.  

30. No caso do WACC (Weighted Average Cost of Capital) e do PIB (Produto Interno Bruto), 

por exemplo, o edital da SAC/PR já estipulava inicialmente que cada autorizado contemplaria tais 

projeções em seus estudos, sendo tais diretrizes e premissas de responsabilidade do autorizado. 

Posteriormente, decidiu-se, no entanto, pela padronização desses valores, por ocasião da primeira 
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reunião ocorrida com os autorizados, não havendo que se falar, portanto, em incompletude das 

diretrizes e premissas iniciais (peça 69, p. 17): 
Ademais, o Edital CPE n° 003/2015 cita algumas séries e dados (como PIB e WACC) que serão 

disponibilizados por esta SAC-PR. Tais dados foram informados às empresas autorizadas quando da primeira 

reunião, ocorrida no dia 28/07/2015, nesta SAC-PR, para dirimir dúvidas e tratar da disponibilidade desta 

SAC para agendamento de reuniões, etc. A ata de tal reunião consta em anexo à presente Nota Técnica, bem 

como foi encaminhada eletronicamente após a reunião para todas as autorizadas, conforme pode-se verificar 

também nos e-mails anexos. (grifo nosso) 
31. Há certos tipos de padronizações em diretrizes e premissas, é bom ressaltar, que tem 

impacto reduzido em sua implementação pelos autorizados, como é o caso de uma futura alteração no 

WACC ou no PIB, que apenas se limitaria, como informa a SAC/PR (peça 69, p. 17), a “preencher o 

novo valor em uma célula da planilha financeira”, não exigindo, em tese, dilação de prazo ou 

realização de novos estudos. 

32. Deve-se ressalvar, entretanto, que novas alterações devem obedecer ao princípio da 

razoabilidade, sob pena de alterar severamente o escopo e a natureza dos estudos, necessitando que a 

Administração avalie individualmente os impactos, especialmente em termos de necessidade de 

dilação de prazos. Essa preocupação também demonstrou ser compartilhada pela Secretaria (peça 69, 

p. 17): 
Eventuais novas premissas e diretrizes a serem definidas pela SAC-PR, limitadas à razoabilidade e às 

diretrizes gerais constantes do Edital CPE n° 001/2015, não devem gerar impactos relevantes nos estudos. De 

fato, é possível que eventuais modificações nas premissas não causem dificuldades para implementação por 

parte das autorizadas. Cita-se, por exemplo, que uma eventual alteração no custo de capital (WACC) se limita 

a preencher o novo valor em uma célula da planilha financeira, não exigindo dilação de prazo ou realização de 

novos projetos e estudos. Contudo, caso necessário, a hipótese de dilação do prazo para a entrega dos estudos 

está contemplada no Edital desta SAC-PR, mediante fundamentação. (grifo nosso) 
33. Nesse ponto, portanto, vê-se que as alterações foram materialmente pequenas, não 

constituindo obstáculo à continuidade do procedimento em tela. 

I.4 Critérios objetivos para avaliação e seleção dos estudos 
34. O edital de chamamento não contém critérios objetivos para a seleção dos estudos 

oferecidos pelos participantes. O item 10.1 do edital de chamamento definiu os critérios da seguinte 

maneira:  
10.1. O Ministro de Estado Chefe da SAC-PR constituirá Comissão para avaliação e seleção que 

considerará os seguintes critérios na análise dos projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos 

apresentados: 

10.1.1. O atendimento ao escopo detalhado no Anexo I — Termo de Referência do presente Edital e à 

observância das diretrizes e premissas definidas pela SAC-PR; 

10.1.2. A consistência e a coerência das informações que subsidiaram a realização dos projetos, 

levantamentos, investigações e estudos técnicos; 

10.1.3. A adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos 

pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia 

aplicada ao setor; 

10.1.4. A compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e com as normas técnicas emitidas pelos 

órgãos e entidades competentes; 

10.1.5. A demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções 

funcionalmente equivalentes, se existentes; e 

10.1.6. O impacto socioeconômico da proposta para o empreendimento, se aplicável. 

35. Tal dispositivo (item 10.1), da maneira como foi redigido, limitou-se, em suma, a reproduzir 

o art. 10 do decreto regulamentador, que, por sua vez, não lista critérios propriamente ditos, mas 

apenas vetores a serem considerados na sua elaboração, ou seja, parâmetros a serem considerados 

pela comissão julgadora, como dita o próprio caput do dispositivo: 
Art. 4º O edital de chamamento público deverá, no mínimo: 

(...) 

II - indicar: 

(...) 
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f) critérios para avaliação e seleção de projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados 

por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado autorizadas, nos termos do art. 10 e 

(...) 

Art. 10.  Os critérios para avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações e estudos serão 

especificados no edital de chamamento público e considerarão: 

I - a observância de diretrizes e premissas definidas pelo órgão ou pela entidade a que se refere o art. 2º; 

II - a consistência e a coerência das informações que subsidiaram sua realização; 

III - a adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos 

pertinentes, e a utilização de equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao 

setor;  

IV - a compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e com as normas técnicas emitidas pelos 

órgãos e pelas entidades competentes; 

V - a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta do empreendimento em relação a 

opções funcionalmente equivalentes, na hipótese prevista no § 2º do art. 4º; e 

VI - o impacto socioeconômico da proposta para o empreendimento, se aplicável. (grifo nosso) 

36. A ausência de critérios objetivos de conhecimento de todos pode implicar em ausência de 

equidade e prejudicar a transparência do processo. Além disso, o decreto de regência impõe que os 

critérios sejam divulgados simultaneamente com o edital, e nos termos do seu art. 10. Portanto, o item 

10.1 do edital não está em consonância com a alínea “f” do art. 4º do Decreto 8.428/2015. 

37. Na visão dessa Corte de Contas, o PMI, embora não se constitua em licitação propriamente 

dita, é um processo seletivo, e, como tal, deve zelar pela isonomia dos interessados mediante a 

divulgação de requisitos mínimos de aceitação e denegação de pedidos de autorização, bem como 

critérios de julgamento e de escolha dos estudos oferecidos, conforme observado no Relatório do 

Acórdão-TCU-Plenário 1.155/2014: 
20. Ainda que a seleção não resulte em procedimento competitivo, inarredavelmente deve tratar-se de 

processo isonômico, realizado de forma a assegurar a possibilidade de participação de interessados. Em sede 

de processos seletivos, o tratamento isonômico corresponde ao direito de não ser preterido pelo mero arbítrio 

do agente público, implicando no fato de que a Administração deve estender os mesmos recursos (e.g. 

informações, possibilidade de visita ‘in loco’ etc.) e condições (e.g. prazos etc.) a todos os administrados em 

condições semelhantes.  

21. Tal conclusão decorre do próprio princípio republicano, a permear de forma cogente a atuação de 

todo aquele que labora a cavaleiro da Administração Pública, proscrevendo terminantemente o tratamento 

favorecido – negado a outros ou deles ocultado –, os acordos de camarilha e as benesses exclusivistas, sob 

pena de se subordinar o interesse público ao interesse particular. 

(...) 

32. Isso posto, entende-se pertinente reiterar a proposta de encaminhamento contida na instrução de 

peça 27, no sentido de determinar a Secretaria Especial de Portos (SEP), com fundamento na competência 

constante do art. 16, inciso II, da Lei 12.815/2013, e na prerrogativa existente no artigo 21 da Lei 8.987/1995, 

que regulamente os procedimentos pertinentes, antes de emitir novas autorizações para elaboração de estudos 

sobre arrendamentos portuários e concessões de portos organizados, de forma que sejam estabelecidos 

requisitos e prazos mínimos de publicidade para o chamamento de interessados, de aceitação e denegação de 

pedidos de autorização, bem como estabeleça, com a devida publicidade, previamente a cada chamamento a 

ser emitido, os critérios de julgamento e de escolha dos estudos ofertados. (grifo nosso) 

38. Tal entendimento do TCU culminou em determinação à SEP/PR, à época, para que 

“estabeleça, com a devida publicidade e previamente a cada chamamento a ser emitido, os critérios 

de julgamento e de escolha dos estudos ofertados” (item 9.3.3.2 do Acórdão-TCU-Plenário 

1.155/2014). 

39. Não obstante o decisum acima mencionado, as razões de justificativas trazidas ao processo 

pela SAC/PR destacam que as avaliações dos PMI passados se lastrearam em julgamento objetivo, 

inclusive por meio de nota técnica, e, segundo aquela Secretaria, o procedimento será repetido de 

forma similar quando da divulgação do resultado do presente processo (peça 69, p. 19-20): 
O Grupo de Trabalho passou então a: (i) definir a metodologia de avaliação e seleção dos estudos 

técnicos preparatórios à concessão dos aeroportos de Confins/MG e Galeão/RJ, cujas razões estão expostas na 

Nota Técnica n° 01/2013/GTAE/SAC-PR (...) 
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Dessa forma, foram criados 67 tópicos de avaliação, sendo 18 para o relatório de Estudo de Mercado, 

37 para estudo de Engenharia e afins, 8 para estudos Ambientais e 4 itens para a avaliação econômico-

financeira (...) 

Com o intuito de tornar mais objetiva a análise, cada um desses tópicos possuía duas avaliações. A 

primeira avaliação foi chamada de "Fator de Execução" e visava apenas verificar se a empresa atendeu à 

exigência contida no tópico em questão. A nota desse fator era binária, ou seja, se atendida a exigência, a 

empresa recebia a nota "1" e caso não atendida era dada a nota "0". A segunda avaliação foi chamada de 

"Fator de Qualidade" e visava saber se o tópico foi desenvolvido de forma satisfatória. A nota era dada em 

fatores percentuais que iam de 0% a 100%. Para facilitar e reduzir a subjetividade da nota em cada tópico, a 

Comissão optou por pontuar as empresas com notas múltiplas de 10%. (...) 

De forma similar, após a autorização concedida pelo Edital CPE n° 003/2015, será criada uma 

Comissão para fins de avaliação, seleção e estabelecimento do valor para eventual ressarcimento dos estudos 

das próximas concessões aeroportuárias, com base no item 5 do referido Edital. Assim, tão logo essa Comissão 

seja criada, os eventuais participantes irão elaborar uma Nota Técnica com vistas a escolher critérios 

objetivos para a seleção e estabelecimento do ressarcimento, tendo como base o Edital CPE n° 001/2015 e seu 

anexo, bem como o Edital CPE n° 003/2015. (grifo nosso) 

40. Assim, com base na análise da supracitada Nota Técnica n° 01/2013/GTAE/SAC-PR (peça 

44), foi possível verificar uma construção técnica baseada em critérios objetivos, no anexo I do 

documento (peça 44, p. 7), aplicada em processo anterior, e que, se reaplicada similarmente no 

presente caso, resultaria em análise minimamente objetiva, e em medida saneadora quanto à eventual 

quebra de equidade e isonomia, a despeito da falha editalícia verificada. 

41. Conforme pode ser observado na própria resposta da SAC/PR, essa implementação dos 

critérios, nos processos anteriores, ateve-se ao rigor objetivo e à aplicação dentro do que exige o 

próprio escopo dos estudos, ou seja, sem inovar no que exigia o termo de referência e sem tender à 

arbitrariedade (peça 66, p. 16): 
Assim, na rodada anterior, o Anexo à Portaria da SAC-PR de Chamamento de Estudos exibia um 

detalhamento do escopo que exigia uma série de tarefas a serem executadas pelas empresas autorizadas. Dessa 

forma, foram criados 67 tópicos de avaliação, sendo 18 para o relatório de Estudo de Mercado, 37 para estudo 

de Engenharia e afins, 8 para estudos Ambientais e 4 itens para a avaliação econômico-financeira, todos 

levando em consideração as tarefas obrigatórias contidas no referido Anexo (grifo nosso) 

42. Consultando a jurisprudência de referência do TCU, em se tratando de processos 

licitatórios, de se notar que a linha de pensamento desta Corte é a de se determinar a reabertura de 

prazos, em regra, apenas quando a situação fática ensejar modificação substancial do edital e 

implicar na formulação das propostas: 
As modificações procedidas nos editais pela Administração, tanto as que aumentam quanto as que 

reduzem os requisitos para participação em certames, reclamam a reabertura do prazo legal de publicidade 

inicialmente concedido, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, salvo as 

situações que, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das propostas, a teor das disposições 

contidas no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 20 do Decreto nº 5.450/2005. (Acórdão-TCU-

Plenário 2.632/2008) (grifo nosso) 

43. Na mesma linha, a doutrina sobre o tema de Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 192): 
“(...) o dispositivo tem de ser interpretado segundo o princípio da razoabilidade. Em princípio, toda e 

qualquer alteração do edital afeta a formulação das propostas. Excluídas questões totalmente irrelevantes, que 

nem precisariam ser objeto de disciplina no edital, a quase totalidade das regras ali previstas devem ser 

respeitadas pelos licitantes na elaboração das propostas. Para adotar interpretação razoável, deve ter-se em 

vista, então, o prejuízo sofrido pelo licitante em virtude de alteração. (grifo nosso) 

44. Analisando o caso concreto, a ausência de critérios objetivos constatada na etapa de 

requerimento de autorização para os estudos não demonstrou impossibilitar a formulação de pedidos 

pelas empresas interessadas, uma vez que 29 delas apresentaram interesse (peça 41, p. 12). Dessa 

forma, infere-se que há possibilidade de prosseguimento do PMI sem a reabertura de prazos, a 

despeito da ausência de descrição mais objetiva e precisa do item 10.1 do edital, o que ainda poderá 

ser contornado excepcionalmente por ocasião da divulgação das análises na etapa de avaliação e 

seleção dos estudos. 
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45. No campo fático também inexistiu manifestação dos interessados ou autorizados no sentido 

de que o edital estaria viciado a ponto do item 10.1 do edital impossibilitar que apresentassem 

requerimentos de autorização para efetuar os estudos, não havendo, pois, apresentação de recursos 

impugnando o presente edital. 

46. Ademais, relevante destacar o avançado estágio em que se encontram os estudos, já 

entregues em 26/10/2015, cuja interrupção nesse momento poderá causar prejuízos potencialmente 

superiores ao interesse público. 

47. A doutrina de Justen Filho propõe, nessa situação, a necessidade da existência do prejuízo 

ao interesse público para proclamação da nulidade de um ato, e não apenas a ocorrência do simples 

vício formal que não gerou dano concreto: 
Por isso, a consolidação de um estado de fato, em que não se possa vislumbrar prejuízo para o 

interesse que a Lei busca proteger, torna sem objeto a pronúncia do vício. O desfazimento do ato, quando 

inocorrente prejuízo ao interesse público, encontraria obstáculo na impossibilidade de reposição absoluta da 

situação fática no estado anterior. A proclamação da nulidade depende da concorrência de dois requisitos. 

Deve haver, de um lado, o vício; de outro, deve existir o prejuízo. (grifo nosso) 
48. Consultando precedentes do TCU, também de se notar que raciocínio semelhante foi 

observado como motivador para a continuidade do PMI, em situação pretérita envolvendo a SEP/PR 

(Relatório do Acórdão-TCU-Plenário 3.362/2013): 
Apesar de todo esse contexto, contudo, não há notícias nos autos e em outros processos desta Corte 

sobre ter havido outras empresas interessadas em concorrer com a EBP. Nota-se, assim, que não se pode 

contabilizar qualquer prejuízo, financeiro ou não, ao processo iniciado especificamente com a publicação da 

Portaria-SEP 38/2013, objeto deste processo. Não é razoável, portanto, postular por sua anulação quando 

não houve comprovação de quaisquer direitos subjetivos violados. Materializa-se, aqui, o princípio jurídico 

do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Ou seja, mesmo admitindo a omissão da SEP/PR 

no tocante à publicidade, não se entende necessário para o processo em tela qualquer atuação desta Corte 

tendente a conceder novo prazo para manifestação de interessados ou a paralisação dos trabalhos em 

andamento, ainda mais considerando o estágio avançado dos estudos em realização pela EBP. (grifo nosso) 
49. Na mesma linha, posteriormente, o Voto Revisor do Min. Walton Alencar Rodrigues no 

acórdão supracitado: 
Ademais, as eventuais falhas dos procedimentos atinentes à autorização concedida não autorizariam a 

anulação das medidas já adotadas. A anulação de atos administrativos é medida extrema, tomada somente 

quando não houver oportunidade de aproveitamento dos atos praticados e se não restar atendido o interesse 

público. Muitas vezes, apesar de anuláveis, atende mais ao interesse público a convalidação, com a 

continuidade dos efeitos dos atos praticados, do que a anulação e o consequente refazimento integral desses 

atos. (grifo nosso) 

50. Dessa forma, considerando (i) a ausência de indícios de repercussões negativas gravosas 

para a isonomia do certame pela divulgação a posteriori dos critérios objetivos que serão utilizados 

na avaliação e seleção dos estudos, em essência alinhados com os parâmetros estabelecidos no 

Decreto 8.428/2015; (ii) a existência de avaliações passadas, em processos similares, 

consubstanciando parâmetros mínimos objetivos utilizados pela respectiva comissão julgadora; (iii) a 

não evidência de prejuízo concreto à Administração ou ônus desproporcional aos interessados em 

decorrência da falha editalícia; e (iv) o encerramento do prazo para entrega dos estudos sem que 

tenha havido contestação dos autorizados sobre o instrumento convocatório; propõe-se, 

excepcionalmente, determinar à SAC/PR que, até a publicação da avaliação dos estudos objeto do 

Edital de Chamamento de Estudos 1/2015, proceda à divulgação dos critérios de avaliação e seleção 

que serão utilizados pela respectiva comissão julgadora. 

51. Destaca-se, por derradeiro, que o cumprimento do mandamento acima permitirá, tanto a 

este Tribunal como às partes interessadas e à sociedade, fiscalizar a licitude da avaliação 

empreendida sobre os estudos apresentados. 

52. A fim de que a irregularidade aqui apontada não se repita, entende-se coerente determinar 

à SAC/PR que faça constar tais critérios, de maneira clara e objetiva, no próprio instrumento 

convocatório, por ocasião dos futuros procedimentos de manifestação de interesse de que trata o 

Decreto 8.428/2015. 
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53. Complementarmente, também é pertinente dar ciência à SAC/PR que a mera reprodução 

literal do art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de Procedimento de 

Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade inerentes aos critérios 

de avaliação e seleção a serem utilizados. 

I.5 Razoabilidade nos prazos para autorização e seleção dos estudos 
54. No que se refere aos prazos para requerimento e autorização dos estudos, a motivação 

encontra-se disponibilizada no Memorando 29/2015/DERC/SPR/SAC-PR (peça 64). De acordo com a 

alínea “c” do inciso II do art. 4º do Decreto 8.428/2015, os prazos para apresentação devem ser 

compatíveis com a abrangência dos estudos e o nível de complexidade das atividades a serem 

desenvolvidas. Quanto ao prazo para simples requerimento, o normativo, entretanto, não oferece 

balizas, devendo apenas o mínimo ser respeitado (o que foi atendido no presente caso). 

55. Embora a motivação da SAC/PR no supracitado memorando não contenha demonstração 

inequívoca da compatibilidade dos prazos para requerimento de autorização com os requisitos do 

decreto regulamentador, não se pode deixar de se observar que no próprio edital constam apenas 

documentação de caráter relativamente simples e que não tem o condão de impossibilitar, em 

princípio, a ampla participação dos eventuais interessados (peça 1, p. 15-16): 
4.1. As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que pretendam apresentar os projetos, 

levantamentos, investigações e estudos técnicos deverão protocolizar, junto à SAC-PR, em até 20 (vinte) dias 

contados da publicação deste Edital, requerimento de autorização no qual constem as informações a seguir: 

4.1.1. Qualificação completa do interessado, que permita a identificação da pessoa física ou jurídica e a 

sua localização, especialmente com: nome, identificação (cargo, profissão ou ramo de atividade), endereço 

físico e eletrônico, números de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de permitir o posterior envio de eventuais 

notificações, informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos; 

4.1.2. Indicação da solicitação do CPE em que se baseou o requerimento; 

4.1.3. Demonstração da experiência do interessado na realização de projetos, levantamentos, 

investigações ou estudos técnicos similares aos solicitados; 

4.1.4. Detalhamento das atividades que pretende realizar, considerando o escopo dos projetos, 

levantamentos, investigações e estudos técnicos definidos no CPE, inclusive com a apresentação de 

cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos trabalhos; 

4.1.5. Indicação de valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e parâmetros 

utilizados para sua definição, indicando os custos inerentes a cada relatório mencionado no item 6.1, por 

aeroporto, observado o disposto no item 9.5, e ainda as atividades relacionadas ao item 10.13; e 

4.1.6. Declaração de transferência à administração pública dos direitos associados aos projetos, 

levantamentos, investigações e estudos técnicos selecionados.  

56. Não obstante a natureza simples da documentação requerida, pode-se notar ainda que o 

prazo inicial de vinte dias inclusive foi prorrogado por mais dez dias (peça 69, p. 23). E quanto ao 

prazo para confecção dos estudos, é de se observar que o presente prazo de noventa dias se encontra 

em patamar bastante superior em relação às experiências passadas (peça 69, p. 24): 
Trata-se de prazo estipulado com base nas experiências pretéritas de PMI. De fato, na primeira rodada 

de concessão, para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, o Edital de Chamamento Público n° 

001/2011, elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil - Anac previa o prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, em seu item 2.1, (ii), para que as empresas elaborassem e apresentassem os estudos técnicos. Já para as 

concessões dos aeroportos do Galeão e de Confins, a Portaria SAC/PR n° 9/2013, previa como limite para 

entrega dos estudos a data de 18/04/2013 (art. 40, § 1°). Entre a data de publicação da Portaria que autorizou 

as empresas interessadas (Portaria SAC-PR n° 31/2013, publicada em 28/02/2013) e a data estipulada 

inicialmente (18/04/2013), as empresas tiveram um prazo de 49 (quarenta e nove) dias para entregarem os 

estudos técnicos. 

Portanto, o prazo agora estipulado de 90 (noventa) dias corresponde ao dobro do prazo previsto nas 

rodadas anteriores de concessões aeroportuárias, demonstrando ser factível para a análise dos aeroportos. 

Além disso, tal prazo pode ser prorrogado pela SAC-PR, conforme previsão contida no item 9.2 do Edital CPE 

n° 001/2015, mediante fundamentação. (grifo nosso) 

57. A partir desses elementos, pode-se inferir que se trata de um cenário, em termos de 

abrangência dos estudos e de nível de complexidade das atividades, compatível inclusive com os 
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estudos utilizados como paradigma para definição dos limites dos valores teto de ressarcimento, que 

são os aeroportos de Galeão e de Confins. 

58. Por fim, de acordo com a Portaria-SAC 9/2013 (peça 65), que tratava da autorização para 

desenvolvimento dos estudos preparatórios à concessão dos aeroportos de Galeão e de Confins, 

consta no art. 2º que os relatórios exigidos serão exatamente os mesmos contidos do termo de 

referência do Edital de Chamamento de Estudos 1/2015 da SAC/PR, tendo sido, à época, consignado 

prazo inclusive inferior a 90 dias para a apresentação daqueles estudos, conforme já visto mais 

acima. Desse modo, a motivação da SAC/PR, com base em tal experiência anterior, mostra-se 

compatível, não se verificando ilegalidade quanto a esse aspecto. 

I.6 Comunicações a serem efetuadas entre os órgãos responsáveis pelos PMI e as empresas 

interessadas ou autorizadas 
59. Conforme questionado pela unidade técnica em sede de oitiva prévia, segundo a SAC/PR, a 

maneira utilizada para divulgação isonômica das informações será a troca de emails copiando as 

demais interessadas (peça 66, p. 21-22). Ressaltou-se também que as listas de presença ficam 

registradas e que as agendas dos dirigentes são públicas e disponíveis no sítio eletrônico da SAC/PR. 

Para agendamento da reunião, as empresas apresentam um documento contendo suas expectativas de 

reuniões com os representantes da SAC/PR, sendo garantido o direito das empresas a reuniões 

individuais. 

60. A partir das informações prestadas, não se vislumbra ilegalidade, portanto, já que o 

princípio da impessoalidade, em uma avaliação superficial, não pode ser invocado para permitir a 

participação de outras empresas na mesma reunião, pois se a reunião envolver conteúdo de produção 

intelectual própria de uma das empresas, haverá dano à lisura do processo, já que devem ser 

resguardadas as informações coletadas de uma empresa unicamente que não sejam de interesse geral 

de todas as autorizadas. 

61. Não se trata, portanto, da defesa de um interesse particular, mas de um interesse público, 

que é o da manutenção da propriedade intelectual das empresas autorizadas, na medida em que 

protegendo sua produção científica das demais autorizadas, possuem incentivos em ofertar um estudo 

de melhor qualidade ao setor público. Nesse ponto, observa-se que o procedimento em análise confere 

tratamento isonômico e está em consonância com o art. 8º do Decreto 8.428/2015: 
Art. 8º O Poder Público poderá realizar reuniões com a pessoa autorizada e quaisquer interessados na 

realização de chamamento público, sempre que entender que possam contribuir para a melhor compreensão 

do objeto e para a obtenção de projetos, levantamentos, investigações e estudos mais adequados aos 

empreendimentos de que trata o art. 1º. (negritei) 

62. Nesse ponto, portanto, não há que se falar em ilegalidade. 

I.7 Parâmetros de remuneração pelos estudos  

63. A Nota Técnica 4/DERC/SPR/SAC-PR, que analisou o procedimento a ser seguido pelos 

interessados em ofertar estudos, demonstra a existência de estimativas preliminares para os 

investimentos nos aeroportos internacionais de Porto Alegre, de Salvador e de Florianópolis (peça 38, 

p. 5). Já o Memorando 21/2015/DERC/SPR/SAC-PR, que propôs alteração na minuta do edital em 

decorrência da possibilidade de inclusão do Aeroporto de Fortaleza no rol de concessões, demonstra 

a existência de estimativas preliminares dos investimentos necessários para aquele ativo, também 

previamente calculadas pelo Departamento de Regulação e Concorrência da Aviação Civil – DERC 

(peça 39, p. 2). 

64. De acordo com a documentação apresentada, portanto, o valor nominal máximo para 

eventual ressarcimento está lastreado na complexidade de cada estudo de viabilidade e baseado nos 

valores definidos em estudos prévios às concessões da rodada anterior de licitações aeroportuárias 

(peça 66, p. 6). 

65. Para ambos os casos supracitados, a aplicação do percentual máximo admitido na 

legislação sobre os investimentos necessários resultaria em valores superiores aos que foram 

encontrados no edital, conforme se vê na tabela abaixo: 

Aeropo

rto 

Projeção de 

investimento da 

Aplicação do limite 

legal (2,5%) sobre o valor 

Valor-limite 

encontrado no edital 
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SAC/PR dos investimentos 

preliminares  

(cláusula 7.3 do edital) 

Porto 

Alegre 

R$ 

3.738.000.000 

R$ 93.450.000 R$ 9.444.000 

Salvado

r 

R$ 

2.964.000.000 

R$ 74.100.000 R$ 12.592.000 

Florian

ópolis 

R$ 

1.095.000.000 

R$ 27.375.000 R$ 9.444.000 

Fortale

za 

R$ 

1.798.000.000 

R$ 44.950.000 R$ 9.444.000 

Fonte: Memorando 21/2015/DERC/SPR/SAC-PR (peça 39, p. 2) e Nota Técnica 

4/DERC/SPR/SAC-PR (peça 38, p. 5) 

66. De maneira sucinta, observa-se a motivação nos seguintes termos: 
(...) tomando-se por base a complexidade de cada projeto e a experiência em projetos similares, em 

especial os estudos mais recentes para as concessões federais de aeroportos (Galeão (SBGL) e Confins 

(SBCF)), estabeleceu-se para o Aeroporto de Salvador (SBSV) e para o novo aeroporto civil público para 

atender à Região Metropolitana de Porto Alegre o valor máximo de R$12,592 milhões para eventual 

ressarcimento, mesmo montante adotado para os aeroportos de Galeão (SBGL) e Confins (SBCF) I , casos em 

que se previa grande expansão do sítio aeroportuário, com novas pistas de pouso e decolagem e significativa 

expansão de terminais e pátios. Como as projeções preliminares indicam que os projetos para os aeroportos 

de Porto Alegre (SBPA) e de Florianópolis (SBFL) demandarão expansões menos desafiadoras, sem a 

necessidade de projetar novos equipamentos de grande complexidade, como pista de pouso e decolagem de 

aeronaves, definiu-se para estes o valor máximo correspondente a 75% do montante estabelecido para os 

aeroportos de Galeão (SBGL) e Confins (SBCF), resultando no valor máximo de R$ 9,444 milhões para 

eventual ressarcimento (grifo nosso) 

(Nota Técnica 4/DERC/SPR/SAC-PR, peça 38, p. 5). 

Segundo estimativas preliminares deste DERC, os investimentos necessários para o Aeroporto 

Internacional de Fortaleza são de R$ 1,798 bilhão, o que faz com que o limite legal previsto de 2,5% atinja R$ 

44,95 milhões. Entretanto, considerando que os estudos preliminares para à concessão do aeroporto de 

Fortaleza não apontam a necessidade de equipamentos de grande complexidade como uma nova pista de 

pouso e decolagem de aeronaves, considera-se apropriado seguir o mesmo procedimento para a definição do 

valor máximo do eventual ressarcimento adotado para o Aeroporto Internacional de Florianópolis: valor 

máximo correspondente a 75% do montante estabelecido para os aeroportos.de Galeão (SBGL) e Confins 

(SBCF), o que faz com que o ressarcimento máximo fique em R$ 9,444 milhões (negritei) 

(Memorando 21/2015/DERC/SPR/SAC-PR, peça 39, p. 2). 

67. Nesse cenário, a razão para haver idênticos limites aos valores-teto de ressarcimento para 

os aeroportos Pinto Martins, Salgado Filho e Hercílio Luz, de acordo com a documentação 

apresentada pela SAC/PR, deve-se à complexidade similar dos projetos (peça 66, p. 10). No caso do 

aeroporto de Salvador, cujo limite ao valor-teto de ressarcimento equivale ao inicialmente fixado no 

PMI das concessões dos aeroportos de Galeão e de Confins, a SAC/PR baseou-se na complexidade do 

estudo, que, segundo a Secretaria, demandaria necessidade de nova pista de pouso e decolagem e 

significativa expansão de terminais e pátio, de maneira similar à realizada nos aeroportos de Galeão 

e de Confins (peça 66, p. 11). 

68. Observa-se ainda, de acordo com a tabela mostrada acima, que o limite disciplinado pelo 

inciso II do § 5º do art. 4º do Decreto 8.428/2015 está dentro da margem admitida de 2,5% incidente 

sobre o valor prévio estimado pela Administração, sendo que a relação máxima encontrada entre 

valor do ressarcimento e o Capex previsto é de 0,86%, no caso do Aeroporto de Florianópolis. 

69. Tais procedimentos acima delineados estão em consonância com o art. 4º, § 5º, incisos I e II, 

do Decreto 8.428/2015: 
§ 5º O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações ou 

estudos: 

I - será fundamentado em prévia justificativa técnica, que poderá basear-se na complexidade dos estudos 

ou na elaboração de estudos similares 
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II - não ultrapassará, em seu conjunto, dois inteiros e cinco décimos por cento do valor total estimado 

previamente pela administração pública para os investimentos necessários à implementação do 

empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à manutenção do empreendimento durante o 

período de vigência do contrato, o que for maior. (grifo nosso) 

70. Dessa forma, os valores estabelecidos encontram-se devidamente justificados e motivados, 

não havendo que se falar em ilegalidade.  

I.8 Previsão de ressarcimento pelos custos incorridos 
71. No entender do MPTCU, há a necessidade de apresentação dos custos incorridos pela 

autorizada que elaborou os estudos preliminares, no âmbito de PMI, de modo que sejam suficientes 

para que o poder concedente e o TCU avaliem sua razoabilidade.  

72. Tal entendimento se baseia na discussão ocorrida no âmbito da autorização de estudos 

fornecida pela SEP/PR à Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP), que culminou na expedição da 

seguinte determinação: 
9.3. determinar à SEP/PR que:  

9.3.1. fundamente o cálculo do ressarcimento dos valores dos estudos técnicos selecionados nos termos 

da Portaria SEP/PR 38/2013 em dados objetivos que não sejam vinculados ao valor total dos investimentos 

estimados para as concessões e arrendamentos, mas aos respectivos custos de elaboração dos estudos, 

incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e com os riscos envolvidos e, se possível, 

baseados em preços de mercado, para serviços de porte e complexidade similares; (grifos nossos) 

73. Consultando a legislação sobre o tema, o art. 21 da Lei 8.987/1995 não especifica o que está 

ou não está incluso na acepção do termo “dispêndios”, remetendo essa obrigação de distinção para o 

edital: 
Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já 

efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a 

sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os 

dispêndios correspondentes, especificados no edital. (grifo nosso) 

74. Conforme explicitado no item I.7 acima, a SAC/PR comprovou que os valores de 

ressarcimento estipulados se encontram bastante abaixo do teto remuneratório de 2,5% e estão 

fundamentados em estudos anteriores de similar complexidade. Portanto, em conformidade com o 

Decreto 8.428/2015. 

75. Dessa forma, não merece prosperar o argumento do MPTCU, uma vez que demandaria ao 

intérprete distinguir quando a lei não distingue, buscando, assim, uma mera interpretação literal para 

o significado da palavra “ressarcimento” ou “dispêndios” na acepção de custos efetivos. Seguindo tal 

raciocínio, no entanto, o julgador poderia estar incorrendo em erro, já que quando a lei não faz 

distinção, em regra, o intérprete não deve fazê-la, porque, o fazendo, corre o risco de legislar 

positivamente. 

76. Deve-se ressaltar também que a situação atual é bastante diversa da enfrentada no processo 

condutor do Acórdão 1.155/2014-TCU-Plenário citado pelo MPTCU. Naquela ocasião, 

especificamente, tratava-se de uma empresa na condição de elaboradora exclusiva dos estudos, o que 

difere do presente caso, em que os autorizados são múltiplos, e já contam com regramento infralegal 

próprio e distinto de outrora. 

77. Ainda, deve-se lembrar sempre do caráter precário do PMI que em momento algum gera 

direito aos autorizados ou até mesmo àqueles que tiverem seus trabalhos aprovados pela 

Administração a serem ressarcidos. Conforme o art. 16 do decreto regulamentador: 
Art. 16. Os valores relativos a projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados, nos termos 

deste Decreto, serão ressarcidos à pessoa física ou jurídica de direito privado autorizada exclusivamente pelo 

vencedor da licitação, desde que os projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados tenham sido 

efetivamente utilizados no certame. (grifo nosso) 

78. Ou seja, somente ocorrerá o ressarcimento caso os estudos sejam utilizados no certame e se 

esse lograr êxito. É dizer, mesmo havendo a licitação, caso a Administração opte por utilizar outros 

estudos que não os desenvolvidos no PMI, o particular não faz jus a ressarcimento. De igual forma 

não o fará caso a licitação seja deserta. Portanto, o risco assumido pelos particulares é soberbo. 
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79. É importante destacar que o PMI busca atrair a expertise dos particulares para a 

elaboração de projetos e estudos de empreendimentos de interesse público. E a contrapartida para 

gerar nos particulares interesse em participar nas empreitadas de risco é o montante financeiro 

percebido além do necessário à cobertura dos custos incorridos na elaboração dos projetos e estudos. 

Nesse cenário, é difícil conceber a ideia de um ressarcimento em que não haja compensação em 

função dos riscos assumidos, sob pena até de inviabilizar a obtenção de subsídios às futuras 

concessões. 

80. Portanto, não se entende adequado determinar que o ressarcimento se dê pelos custos 

efetivamente incorridos, assim como também não se deve extrapolar para o presente PMI a 

obrigatoriedade de cumprimento do item 9.3.1 do acórdão supramencionado, sendo suficiente o 

regramento contido no Decreto 8.428/2015, especialmente o do art. 4º, § 5º, incisos I e II. 

81. Nos termos acima expostos, portanto, não se vislumbra ilegalidade nesse aspecto. 

I.9 Exigências editalícias potencialmente não autorizadas em lei e que podem ocasionar conflito 

de interesses. 
82. Quanto à suspeita dessa unidade técnica de que o edital de chamamento criaria obrigações 

a particulares sem previsão legal específica, impondo ônus desproporcional aos mesmos e sujeitando-

os a livre arbítrio de prazo da Administração para demandar correções e atualizações a qualquer 

tempo, examinaram-se os itens 2.1.3, 10.13 e 12.3 do edital, abaixo citados: 
2.1.3. A formulação de avaliações adicionais, a critério do requerente, com base em estudos sobre 

alternativas de regulação e com o objetivo de buscar maior eficiência e um consequente aprimoramento da 

estruturação das concessões, não será objeto de ressarcimento.  

(...) 

10.13. Concluída a seleção, a Comissão poderá solicitar correções e alterações dos projetos, 

levantamentos, investigações e estudos técnicos sempre que tais correções e alterações forem necessárias para 

atender a demandas de órgãos de controle ou para aprimorar os empreendimentos de que trata o item 1. 

(...) 

12.3. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos selecionados pela Comissão deverão 

ser mantidos atualizados, inclusive em razão de superveniência de novas premissas para a concessão e de 

alteração na legislação e na regulamentação vigentes, até a data de publicação do(s) Edital(is) de Licitação 

referente(s) às concessões para expansão, manutenção e exploração dos aeroportos mencionados no item 1 

deste CPE, sem que tal atualização implique solicitação de complementação dos valores de ressarcimento já 

indicados na entrega dos produtos. 

83. No tocante ao item 2.1.3 do edital, que trata de avaliações adicionais a critério do 

requerente (autorizado), a SAC/PR afirma que tal dispositivo está em consonância com o processo de 

seleção dos estudos, que deve ter por base o escopo pré-definido para cada relatório constante do 

edital de chamamento (peça 66, p. 25): 

84. Ao examinar tal ponto, entende-se que o dispositivo também não contraria o disposto no art. 

15, § 6º, do decreto regulamentador, uma vez que a exigência de novos valores se mostra cabível, nos 

termos regulamentadores, apenas em face de solicitação da comissão (e não do próprio requerente), 

no caso de formulações adicionais, e caso não se trate da atualização de que trata o § 6º do art. 4º do 

edital (este último, quando o edital impuser a atualização como condição para o ressarcimento). 

85. Quanto aos itens 10.13 e 12.3 do edital, a SAC/PR esclareceu que os mesmos têm 

fundamento nos arts. 4º e 12 do decreto regulamentador (peça 69, p. 27-28). Além disso, o item 10.13 

do edital está baseado na literalidade do art. 15, § 5º, do decreto regulamentador: 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o caput, a comissão poderá solicitar correções e alterações dos 

projetos, levantamentos, investigações e estudos sempre que tais correções e alterações forem necessárias para 

atender a demandas de órgãos de controle ou para aprimorar os empreendimentos de que trata o art. 1º. (grifo 

nosso) 
86. O item 12.3, considerando a interpretação sistêmica do art. 15, § 6º, e art. 4º, § 6º, do 

Decreto 8.428/2015, também está em consonância com o normativo: 
Art. 4º O edital de chamamento público deverá, no mínimo: 

(...) 
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§ 6º O edital de chamamento público poderá condicionar o ressarcimento dos projetos, levantamentos, 

investigações e estudos à necessidade de sua atualização e de sua adequação, até a abertura da licitação do 

empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos, de: 

I - alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis; 

II - recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou 

III - contribuições provenientes de consulta e audiência pública.  

(...) 

Art. 15. Concluída a seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos, aqueles que tiverem 

sido selecionados terão os valores apresentados para eventual ressarcimento, apurados pela comissão.  

(...) 

§ 6º Na hipótese de alterações prevista no § 5º, o autorizado poderá apresentar novos valores para o 

eventual ressarcimento de que trata o caput. (grifo nosso) 
87. Quanto à legalidade em si dos itens supramencionados, a despeito de não haver uma lei 

específica para tais previsões, algumas considerações adicionais são necessárias. Citando Hely Lopes 

Meirelles, é sabido que: 
a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador 

público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 

disciplinar, civil e criminal, conforme o caso (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18 

ed. São Paulo: Malheiros, 1993). (grifo nosso) 
88. Corroborando o entendimento, também Celso Antônio Bandeira de Mello, na mesma linha: 
Nos termos do art. 5º, inc. II, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei". Aí não se diz "em virtude de" decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejandos. Diz-se 

"em virtude de lei". Logo, a Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, 

salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer 

que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato 

for para coatar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou imposição 

que o ato administrativo venha a minudenciar (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito 

administrativo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2005). (grifo nosso) 
89. Ora, quando a lei confere a alguém determinado poder ou prerrogativa, in casu a de 

autorizar particulares a realizar estudos (art. 21 da Lei 8.987/1995), subentende-se que essa 

atribuição deve incluir os aspectos acessórios, e, necessariamente, os deles decorrentes. Portanto, se 

a lei faculta ao Poder Concedente autorizar terceiros a realizar estudos, então subentende-se que 

permite ao mesmo definir a maneira pela qual se dará tal autorização. A esse raciocínio se aplica a 

máxima forense de “quem pode mais, pode menos”, pois não faria sentido a lei consignar uma 

competência para o Poder Concedente sem que os meios indispensáveis para se atingir esse fim não 

lhe fossem igualmente outorgados. 

90. A esse respeito, inclusive, a doutrina também aceita tal interpretação: 
É usual o sistema jurídico determinar não o modo como será desenvolvida a atividade administrativa, 

mas os fins que deverão ser obrigatoriamente realizados. 

Nesse caso, o silêncio legislativo quanto aos meios não significa vedação à atividade administrativa. Se o 

fim tem, obrigatoriamente, de ser realizado, é evidente que a omissão quanto à disciplina sobre os meios de sua 

realização não caracteriza ausência de autorização para a escolha. 

Portanto, é necessário identificar a opção normativa adotada para a disciplina de certa situação. Haverá 

casos em que o direito definirá os fins e os meios de seu atingimento. Nesses casos, a autonomia da 

Administração Pública será limitada para escolher o modo de atuar. Existirão situações em que o direito 

estabelecerá apenas os fins, atribuindo à Administração Pública autonomia para escolher os meios. Em 

algumas situações muito raras, o direito atribuirá à Administração autonomia para escolher um dentre 

diversos fins, disciplinando ou não os meios necessários para os atingir. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 

Direito Administrativo. 10ed. São Paulo. Revista dos Tribunais,2014) (grifo nosso) 

91. Dessa forma, não há reparos a fazer, vez que demonstrada a compatibilidade dos itens 

editalícios com o ordenamento jurídico, não havendo ofensa ao princípio da legalidade. 
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92. Portanto, as dúvidas suscitadas em sede de oitiva prévia pela unidade técnica, embora 

justificáveis à época, acabaram não demonstrando, em análise mais aprofundada, apresentar as 

supostas ilegalidades. 

CONCLUSÃO 

93. Quanto às alegações do representante no tocante aos vícios na divulgação das estimativas 

de investimentos necessários à implementação dos empreendimentos e sua adequada transparência, 

as mesmas não se mostraram procedentes em razão das justificativas apresentadas pela SAC/PR, 

podendo-se afirmar que houve prévio estudo dos empreendimentos pela Administração e divulgação 

das informações de maneira pública para os interessados de acordo com o que prevê a legislação 

(itens 7-11). 

94. As informações públicas disponíveis para subsidiar a elaboração dos estudos também foram 

disponibilizadas de acordo com o que preceitua o decreto regulamentador (itens 12-25), e 

acompanhadas das diretrizes e premissas oportunamente divulgadas aos interessados (itens 26-33). 

95.  Quanto aos critérios para a avaliação e seleção dos estudos, embora o edital não trouxesse 

clareza e objetividade em relação aos mesmos, com base na análise da situação fática e na ausência 

de prejuízo concreto ao processo, deve-se, excepcionalmente, determinar à SAC/PR que proceda à 

divulgação dos critérios de avaliação e seleção dos estudos, por ocasião da análise dos referidos 

estudos e que faça constar tais critérios no próprio instrumento convocatório, por ocasião dos futuros 

procedimentos de manifestação de interesse de que trata o Decreto 8.428/2015 (itens 34-53). 

96. Adicionalmente, sugere-se também dar ciência à SAC/PR que a mera reprodução literal do 

art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de chamamento de estudos de 

Procedimento de Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade que 

devem ser inerentes aos critérios de avaliação e seleção daqueles estudos. (itens 34-53). 

97. Já os prazos para requerimento e avaliação e seleção dos estudos encontram-se em 

consonância com a legislação de regência e não representam óbice para o prosseguimento do 

processo (itens 54-58), corroborando para tal fato a transparência e isonomia das informações entre 

os interessados e autorizados, de acordo com os procedimentos verificados (itens 59-62). 

98. Os parâmetros para aferição dos custos dos estudos estão em consonância com o decreto 

regulamentador (itens 63-70). No que diz respeito ao valor do ressarcimento, os procedimentos 

seguidos pela Administração encontram-se lastreados na legislação pertinente, não sendo possível 

afirmar que são ilegais por não observarem o ressarcimento pelas despesas efetivamente incorridas 

pelas empresas autorizadas (itens 71-81). 

99. Quanto a supostas exigências editalícias ilegais, demonstrou-se que a melhor interpretação 

aponta para a presunção de legalidade dos dispositivos potencialmente defeituosos, não havendo 

desobediência ao princípio legalidade (itens 82-92). 

100. Com base no acima exposto, deve-se considerar a presente representação parcialmente 

procedente, no mérito, exclusivamente no que diz respeito à análise das alegações sobre o Edital de 

Chamamento de Estudos 1/2015 da SAC/PR, e restituir os autos à unidade técnica, após decisão 

competente, para prosseguimento da análise das alegações quanto ao MT e à SEP/PR (apenso). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

101. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) considerar a representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, no mérito, 

parcialmente procedente, exclusivamente no que diz respeito à análise das alegações sobre o Edital de 

Chamamento de Estudos 1/2015 da SAC/PR; 

b) determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que, até a publicação 

da avaliação dos estudos objeto do Edital de Chamamento de Estudos 1/2015, proceda à divulgação 

dos critérios de avaliação e seleção que serão utilizados pela respectiva comissão julgadora; 

c) determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que, nos futuros 

procedimentos de manifestação de interesse de que trata o Decreto 8.428/2015, faça constar, no 

próprio instrumento convocatório, de maneira clara e objetiva, os critérios a serem utilizados na 

avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 
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d) dar ciência à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que a mera 

reprodução literal do art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de  

Procedimento de Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade 

inerentes aos critérios de avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 

e) restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento da análise de mérito da 

representação quanto aos aspectos relacionados ao Ministério dos Transportes e ao processo apenso 

(TC 025.720/2015-5).” 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Procurador 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) Sergio Caribé,  a respeito de 

possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

(SAC-PR) e pelo Ministério dos Transportes (MT), relacionadas à falta de transparência, à 

possibilidade de superestimação de investimentos e à inobservância do entendimento firmado pelo 

Tribunal, por meio do item 9.3.l do Acórdão 1.155/2014-TCU-Plenário, no contexto de diversos 

editais de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) recentemente lançados pelo Governo 

Federal para subsidiar a modelagem de futuras concessões (peça 1). 

Conheci da representação por preencher os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie. 

Nela, neguei o pedido de cautelar inaudita altera pars e determinei a oitiva prévia da SAC/PR e do 

MT, quanto às questões levantadas.  

Após a avaliação preliminar da unidade técnica, anuí ao encaminhamento proposto de 

indeferimento da medida cautelar pleiteada e retornei os autos à SeinfraAeroTelecom, para exame final 

de mérito. 

Determinei o apensamento do TC 025.720/2015-5, representação similar formulada pelo 

MPTCU contra atos da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP-PR, a esses autos. 

Em virtude do prazo final para entrega dos estudos, no âmbito da SAC-PR, ter se encerrado em 

26/10/2015, a SeinfraAeroTelecom conferiu prioridade à análise dos pontos da representação 

relacionados ao Edital CPE 001/2015, que trata dos estudos para os aeródromos internacionais de 

Porto Alegre, de Salvador, de Florianópolis e de Fortaleza, sugerindo que a avaliação das possíveis 

irregularidades no que diz respeito ao MT e à SEP/PR ocorra separadamente.  

Desde já, ante a diferente clientela envolvida, SAC-PR (aeródromos), MT (rodovias) e SEP-PR 

(portos), e os diferentes prazos de andamento dos PMIs em análise, ainda que se trate de eventuais 

irregularidades em editais regidos pelos mesmos normativos, determino desde logo o desapensamento 

do TC 025.720/2015-5, nos termos dos art. 38 e 40 da Resolução 259/2014, bem como a constituição 

de apartado para a avaliação dos PMIs de rodovias lançados pelo MT, nos termos dos art. 43 e 44 da 

mesma resolução; e o encaminhamento dos processos às competentes unidades técnicas para análise. 

Analiso os seguintes pontos levantados pelo MPTCU e pela unidade técnica, que suscitaram 

dúvida razoável quanto à regularidade dos editais lançados pela SAC-PR, no âmbito dos PMI: 

a) transparência quanto às estimativas de investimentos previstos e parâmetros de remuneração 

pelos estudos;  

b) previsão de ressarcimento pelos custos incorridos;  

c) critérios objetivos para avaliação e seleção dos estudos; 

d) disponibilidade das informações necessárias à elaboração dos estudos; 

e) completude das premissas e diretrizes divulgadas pelos editais; 

f) razoabilidade nos prazos para autorização e seleção dos estudos; 

g) comunicações a serem efetuadas entre os órgãos responsáveis pelos PMI e as empresas 

interessadas ou autorizadas; 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

h) exigências editalícias potencialmente não autorizadas em lei e que podem ocasionar conflito 

de interesses. 

Em resposta à oitiva promovida pela SeinfraAeroTelecom, a SAC-PR apresentou o Ofício 

265/SE/SAC-PR, de 7/8/2015 (peças 36 e 37), e, posteriormente, o Ofício 266/SE/SAC-PR, de 

26/8/2015 (peça 69). 

Desde já anuo à proposta de encaminhamento da unidade técnica, no sentido de considerar esta 

representação, exclusivamente no que diz respeito à análise das alegações sobre o Edital de 

Chamamento de Estudos 1/2015 da SAC-PR, parcialmente procedente, sem prejuízo de tecer as 

seguintes considerações. 

II 

No tocante à transparência quanto às estimativas de investimentos previstos e aos 

parâmetros de remuneração pelos estudos (alínea “a”), de acordo com o art. 4º, incisos I a IV, do 

Decreto 8.428/2015, a divulgação prévia da justificativa técnica para o estabelecimento do valor 

nominal máximo para eventual ressarcimento dos estudos (parâmetro de remuneração pelos estudos), 

juntamente com os valores de investimentos necessários à implantação do empreendimento não são 

itens obrigatórios de conteúdo no edital. 

O questionamento do MP/TCU quanto à transparência das estimativas de investimentos previstos 

ocorreu em razão de o valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos estudos e  projeto 

elaborados (parâmetro de remuneração pelos estudos), item obrigatório no edital, conforme art. 4º, 

inciso II, alínea “d” do Decreto 8.428/2015, ser balizado pelo valor total estimado previamente pela 

administração pública para os investimentos necessários à implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à operação e à manutenção do empreendimento durante o período 

de vigência do contrato, conforme o  § 5º do art. 4º do mesmo decreto, o qual transcrevo a seguir: 

“Art. 4º. (...) 

 § 5º O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, 

investigações ou estudos: 

I - será fundamentado em prévia justificativa técnica, que poderá basear-se na complexidade 

dos estudos ou na elaboração de estudos similares; e 

II - não ultrapassará, em seu conjunto, dois inteiros e cinco décimos por cento do valor total 

estimado previamente pela administração pública para os investimentos necessários à 

implementação do empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à manutenção do 

empreendimento durante o período de vigência do contrato, o que for maior.” 

A SAC-PR divulgou as estimativas preliminares de investimento dos aeródromos em tela na 

ocasião da apresentação da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística (PIL), 

anteriormente à publicação do edital em discussão; bem como constaram do edital os valores máximos 

para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos dos respectivos 

aeródromos. 

Embora seja desejável, conforme bem colocado pelo Procurador Sérgio Caribé, que os estudos e 

documentos do poder concedente que serviram de base para a estimativa dos investimentos necessários 

à implementação do empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à manutenção durante 

o período de vigência do contrato sejam remetidos a este TCU, para avaliação se o valor que servirá de 

referência para o cálculo dos ressarcimentos para as pessoas autorizadas, a serem reembolsados pelo 

licitante vencedor, está correto ou superestimado, não há previsão legal para tanto. 

Quanto ao valor nominal máximo para ressarcimento dos projetos, na Nota Técnica 4 

DERC/SPR/SAC-PR, peça 38, pág. 5, cujo trecho cito a seguir, verifico que o cálculo do referido valor 

tomou por base o valor máximo calculado para ressarcimento dos estudos dos aeródromos de 

Galeão e Confins, sob o argumento de que haveria similaridade entre esses projetos e os ora tratados, 

conforme faculta o inciso I do § 5º do art. 4º do Decreto 8.428/2015, transcrito acima. 

“19. Além disso, são estabelecidos limites para o valor nominal máximo para eventual 

ressarcimento pelos estudos realizados para cada aeroporto em referência. Este aspecto é 

disciplinado pelo Inciso II do § 5° do artigo 4° do Decreto n° 8.428, de 2 de abril de 2015, que 
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estabelece que "o valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, 

investigações ou estudos (..) não ultrapassará, em seu conjunto, dois inteiros e cinco décimos por 

cento do valor total estimado previamente pela administração pública para os investimentos 

necessários à implementação do empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à 

manutenção do empreendimento durante o período de vigência do contrato, o que for maior". 

Segundo as estimativas preliminares desta SAC-PR, os investimentos necessários para os aeroportos 

internacionais de Porto Alegre (SBPA) conjuntamente com um novo aeroporto público para atender à 

Região Metropolitana de mesmo nome; de Salvador (SBSV) e de Florianópolis (SBFL) montam, 

respectivamente, R$ 3,738 bilhões, R$ 2,964 bilhões e R$ 1,095 bilhões, que resultaria em um limite 

máximo legal para eventual ressarcimento correspondente a R$ 93,45 milhões, R$ 74,10 milhões e 

R$ 27,375 milhões. 

20. Entretanto, tomando-se por base a complexidade de cada projeto e a experiência em 

projetos similares, em especial os estudos mais recentes para as concessões federais de aeroportos 

(Galeão (SBGL) e Confins (SBCF)), estabeleceu-se para o Aeroporto de Salvador (SBSV) e para o 

novo aeroporto civil público para atender à Região Metropolitana de Porto Alegre o valor máximo 

de R$ 12,592 milhões para eventual ressarcimento, mesmo montante adotado para os aeroportos de 

Galeão (SBGL) e Confins (SBCF) I , casos em que se previa grande expansão do sítio aeroportuário, 

com novas pistas de pouso e decolagem e significativa expansão de terminais e pátios. Como as 

projeções preliminares indicam que os projetos para os aeroportos de Porto Alegre (SBPA) e de 

Florianópolis (SBFL) demandarão expansões menos desafiadoras, sem a necessidade de projetar 

novos equipamentos de grande complexidade, como pista de pouso e decolagem de aeronaves, 

definiu-se para estes o valor máximo correspondente a 75% do montante estabelecido para os 

aeroportos de Galeão (SBGL) e Confins (SBCF), resultando no valor máximo de R$ 9,444 milhões 

para eventual ressarcimento. Por fim, como o aeroporto de Porto Alegre (SBPA) deve ser estudado 

conjuntamente com o novo aeroporto público para atender à Região Metropolitana de mesmo nome, 

somou-se os valores máximos para eventual ressarcimento referentes aos dois, totalizando o limite de 

R$ 22,036 milhões. Tal metodologia de cálculo para definição dos máximos valores nominais para 

ressarcimento estão de acordo com o disposto no Inciso I do § 5° do artigo 4° do Decreto n° 8.428 de 

abril de 2015. 

No caso em tela, para o cálculo do valor máximo de ressarcimento pelos projetos, a SAC-PR 

tomou por base de cálculo o montante de investimentos necessários estimado recentemente para os 

aeroportos internacionais do Galeão (SBGL) e de Confins (SBCF), cuja equação foi definida pela Nota 

Técnica nº02/2013/GTAE/SAC-PR (peça 37, p. 219-221), e cujos cálculos foram efetuados na Nota 

técnica nº06/2013/GTAE/SAC-PR (peça 37, p.347-374), sem fundamentar tecnicamente a 

similaridades e diferenças entre os referidos aeródromos e aqueles objetos do PMI em análise. 

Tampouco justificou tecnicamente o percentual de 75% do montante estabelecido para os aeródromos 

Galeão (SBGL) e Confins (SBCF) adotado como teto do valor nominal máximo para eventual 

ressarcimento dos projetos dos aeroportos de Florianópolis e de Porto Alegre.  

Menciono ainda que a regularidade dos montantes a serem ressarcidos à Estruturadora Brasileira 

de Projetos S.A. – EBP – em face dos estudos desenvolvidos por ela, os quais subsidiaram as 

concessões dos aeroportos do Galeão e de Confins está sendo questionada no TC 015.245/2013-6 

(representação), e que não houve ainda deliberação desta Corte de Contas sobre o assunto.  

Discordo, portanto, da unidade técnica de que os valores estabelecidos como parâmetro de 

remuneração pelos estudos e projetos estejam devidamente justificados e motivados. 

Tendo em vista que o valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos foi 

arbitrado sem fundamentação técnica alguma, determino que, nos próximos editais de PMI, os órgãos 

responsáveis, caso façam a opção por utilizar como parâmetro estudos similares para calcular o valor 

nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos, 

não se abstenham de fundamentar tecnicamente referida escolha, bem como as similaridades e 

diferenças entre o objeto do PMI e o objeto dos estudos similares escolhidos, as quais justificaram o 

cálculo efetuado.  
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É razoável ainda que a regularidade dos valores dos estudos similares escolhidos como 

parâmetros não esteja sendo questionada por esta Corte de Contas. 

III 

No que concerne à previsão de ressarcimento pelos custos incorridos (alínea “b”), 

compulsando o Acórdão 1.155/2014-Plenário, proferido no âmbito do TC 012.687/2013-8, que tratou 

de representação contra a Portaria da Secretaria dos Portos da Presidência da República 38/2013, que 

autorizou a Estruturadora Brasileira de Projetos S.A. - EBP - a desenvolver projetos e/ou estudos de 

viabilidade técnica econômica, ambiental e operacional, levantamentos e investigações relativamente a 

concessões de portos e arrendamentos de áreas portuárias, verifico que houve determinação à SEP-PR 

(item 9.3.1) para que “fundamente o cálculo do ressarcimento dos valores dos estudos técnicos 

selecionados nos termos da Portaria SEP/PR 38/2013 em dados objetivos que não sejam vinculados 

ao valor total dos investimentos estimados para as concessões e arrendamentos, mas aos respectivos 

custos de elaboração dos estudos, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço 

e com os riscos envolvidos e, se possível, baseados em preços de mercado, para serviços de porte e 

complexidade similares”. 

Ainda que proferida antes da edição do Decreto 8.428/2015, essa determinação não contraria a 

referida norma, uma vez que o art. 4º, § 5º do normativo estabelece como aferir o valor nominal 

máximo para eventual ressarcimento dos projetos, enquanto que a determinação do item 9.3.1 do 

Acórdão 1.155/2014-Plenário trata do cálculo dos valores a serem ressarcidos ao autorizado pelos 

estudos técnicos selecionados pela administração. 

No voto condutor do Acórdão, restou consignado que, nos processos de PMI, é necessário 

estabelecer “parâmetro de remuneração que seja suficientemente robusto e transparente, aplicável a 

qualquer empresa que elabore os estudos demandados, independentemente de sua estrutura de 

custos” (item 115 do voto proferido pelo relator da deliberação, Min. Substituto Weder de Oliveira). 

Apesar da eficácia do item 9.3.1 do Acórdão 1.155/2014-Plenário ter sido temporariamente 

suspensa, devido à interposição de pedido de reexame contra tal acórdão, o recurso já foi julgado e 

improvido. Portanto, o Acórdão 1.155/2014-Plenário encontra-se em plena vigência. 

A unidade técnica entende que a mencionada determinação não se aplicaria ao caso em tela, pois 

o PMI buscaria atrair a expertise dos particulares para a elaboração de projetos e estudos de 

empreendimentos de interesse público, e a contrapartida para gerar interesse nesses particulares em 

participar de empreitadas de risco dessa natureza seria que o montante financeiro eventualmente 

recebido fosse superior aos custos incorridos na elaboração dos projetos e estudos. 

Esse assunto foi longamente debatido no TC 012.687/2013-8. Uma das principais discussões foi 

travada em torno dos futuros ressarcimentos à EBP a serem realizados pelos vencedores das licitações. 

Foram levantados os riscos de, por um lado, o poder concedente ter superavaliado sua estimativa 

ressarcimento pelos projetos e estudos selecionados, e, por outro, de a pessoa autorizada a elaborar os 

estudos requerer um valor de ressarcimento não condizente com os reais custos que incorreu para 

realiza-los.  

Ressalto que, no Edital de Chamamento Público em análise, há previsão no item 4.1.5. de que no 

requerimento de autorização apresentado pelas pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 

pretendam apresentar os projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos conste “indicação 

de valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e parâmetros utilizados para 

sua definição, indicando os custos inerentes a cada relatório mencionado no item 6.1, por aeroporto, 

observado o disposto no item 9.5, e ainda as atividades relacionadas ao item 10.13”.  

Esse dispositivo do edital vai ao encontro do entendimento do TCU manifestado no item 9.3.1. 

do Acórdão 1.155/2014-Plenário, mas não é suficiente para garantir a adoção de parâmetro de 

ressarcimento suficientemente claro e transparente nos PMI, de modo a não restarem dúvidas sobre os 

custos de elaboração dos estudos preliminares. 

Discordo, por conseguinte, da unidade técnica. Considero que o cálculo do montante nominal 

para eventual ressarcimento pelos projetos, elaborado por comissão constituída para esse fim, deve ser 

feito de maneira criteriosa, sendo essencial que esse valor estimado seja o mais próximo possível do 
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preço de mercado a ser pago por projetos de mesma natureza; uma vez que serve de parâmetro para 

avaliação do preço ofertado pelos autorizados a realizarem os estudos, e baliza a decisão da 

administração no tocante à aprovação do valor de ressarcimento pelos projetos pleiteado. 

Estando estes autos em meu gabinete, foram publicados os “Avisos de Homologação e 

Adjudicação Concorrência nº 6/2015”, aprovando a seleção dos estudos técnicos e respectivos valores 

de ressarcimento para os aeródromos de Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC e Fortaleza/CE (DOU – 

Seção 3, de 4/12/2015, p. 3); bem como o “Edital nº 2, de 11 de dezembro de 2015 - Aprovação de 

Estudos”, que aprovou o estudo técnico selecionado e respectivo valor de ressarcimento para o 

Aeroporto de Salvador (DOU – Seção 3, de 14/12/2015, p. 3).  

A fim de verificar os critérios utilizados no cálculo dos aludidos valores de ressarcimento, 

determino que a SAC encaminhe a esta Corte de Contas as respectivas memórias de cálculo dos 

valores de ressarcimento aprovados para os citados aeroportos, se ainda não o fez.  

Determino ainda que a SeinfraAeroTelecom avalie se os parâmetros utilizados para o referido 

cálculo estão fundamentados em dados objetivos, vinculados aos respectivos custos de elaboração dos 

estudos selecionados, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e com os 

riscos envolvidos e baseados em preços de mercado, para serviços de porte e complexidade similares, 

nos mesmo termos da determinação feita à SEP-PR, no item 9.3.1 do Acórdão 1.155/2014-Plenário.  

Caso os cálculos não tenham sido efetuados conforme supramencionado, que a Unidade Técnica 

verifique a oportunidade e conveniência de propor a retificação desses valores. 

Ademais, determino, à SAC–PR, que em futuros PMIs, o montante nominal para eventual 

ressarcimento pelos estudos selecionados seja calculado com fundamento em dados objetivos, 

vinculados aos respectivos custos de elaboração, incluindo margem de lucro compatível com a 

natureza do serviço e com os riscos envolvidos e baseados em preços de mercado, para serviços de 

porte e complexidade similares, e que tanto o valor calculado como a respectiva memória de cálculo 

sejam divulgados, conferindo transparência ao ato. 

 

IV 

No tocante aos critérios objetivos para avaliação e seleção dos estudos (alínea “c”), verifico 

que o edital de chamamento não contém critérios objetivos para a seleção dos estudos oferecidos pelos 

participantes. O item 10.1 reproduziu o art. 10 do Decreto 8.428/2015, que lista apenas vetores a serem 

considerados na elaboração desses critérios. 

Como bem colocou a unidade técnica, a ausência de critérios objetivos de conhecimento de todos 

pode implicar em ausência de equidade e prejudicar a transparência do processo.  

Ademais, o decreto regulamentador estabelece que os critérios elaborados nos termos do seu art. 

10 devem estar contidos no edital. Por conseguinte, o item 10.1 do edital afronta a alínea “f” do art. 4º 

do Decreto 8.428/2015. 

Em sua oitiva, a SAC-PR justificou que as avaliações dos PMI anteriores se basearam em 

julgamento objetivo, por meio de nota técnica, procedimento este que será repetido, de forma similar, 

quando da divulgação do resultado do presente processo.  

A SAC-PR destacou que: 

“De forma similar, após a autorização concedida pelo Edital CPE n° 003/2015, será criada 

uma Comissão para fins de avaliação, seleção e estabelecimento do valor para eventual 

ressarcimento dos estudos das próximas concessões aeroportuárias, com base no item 5 do referido 

Edital. Assim, tão logo essa Comissão seja criada, os eventuais participantes irão elaborar uma Nota 

Técnica com vistas a escolher critérios objetivos para a seleção e estabelecimento do ressarcimento, 

tendo como base o Edital CPE n° 001/2015 e seu anexo, bem como o Edital CPE n° 003/2015.” 

(grifei) 

A aplicação de metodologia de avaliação dos estudos apresentados resultaria em análise objetiva, 

saneando eventual quebra de equidade e isonomia, apesar da falha editalícia detectada. 
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Ao avaliar o caso concreto, observo que a ausência de critérios objetivos estabelecidos na etapa 

de requerimento de autorização para os estudos não constituiu óbice à formulação de pedidos pelas 

empresas interessadas, uma vez que 29 delas apresentaram interesse (peça 41, p. 12).  

Sobre fato semelhante, assim me pronunciei no voto revisor que deu subsídio ao Acórdão 

3.362/2013-Plenário: 

“Ademais, as eventuais falhas dos procedimentos atinentes à autorização concedida não 

autorizariam a anulação das medidas já adotadas. A anulação de atos administrativos é medida 

extrema, tomada somente quando não houver oportunidade de aproveitamento dos atos praticados e 

se não restar atendido o interesse público. Muitas vezes, apesar de anuláveis, atende mais ao interesse 

público a convalidação, com a continuidade dos efeitos dos atos praticados, do que a anulação e o 

consequente refazimento integral desses atos.” 

Ante o exposto, considerando (i) a ausência de indícios de repercussões negativas gravosas para 

a isonomia do certame pela divulgação a posteriori dos critérios objetivos utilizados na avaliação e 

seleção dos estudos, em essência alinhados com os parâmetros estabelecidos no Decreto 8.428/2015; 

(ii) a existência de avaliações passadas, em processos similares, consubstanciando parâmetros mínimos 

objetivos utilizados pela respectiva comissão julgadora; (iii) a não evidência de prejuízo concreto à 

Administração ou ônus desproporcional aos interessados em decorrência da falha editalícia; e (iv) o 

encerramento do prazo para entrega dos estudos sem que tenha havido contestação dos autorizados 

sobre o instrumento convocatório; determino à SAC/PR que proceda à divulgação dos critérios de 

avaliação e seleção que serão utilizados pela respectiva comissão julgadora. 

Anuo às propostas da unidade técnica de determinar à SAC-PR faça constar tais critérios, de 

maneira clara e objetiva, no próprio instrumento convocatório, por ocasião dos futuros procedimentos 

de manifestação de interesse de que trata o Decreto 8.428/2015 e de dar ciência àquela secretaria que a 

mera reprodução literal do art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de 

Procedimento de Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade 

inerentes aos critérios de avaliação e seleção a serem utilizados. 

V 

Quanto à disponibilidade das informações necessárias à elaboração dos estudos (alínea 

“d”), verifico que o art. 4º, inciso III, do Decreto 8.428/2015 determina sejam divulgadas no edital de 

chamamento público as “informações públicas disponíveis”. Referido decreto não utiliza o termo 

“necessárias”, “indispensáveis” ou “essenciais”, mas tão somente “informações públicas disponíveis” 

para definir o tipo de informações exigidas.  

Ademais, os §§ 1º e 2º do art. 4º do decreto supramencionado não impõem uma limitação 

material objetiva ao escopo dos estudos, sendo possível que o próprio termo de referência imponha 

como atribuição do autorizado o levantamento de informações públicas, que, por coerência 

regulamentar, serão aquelas não disponíveis no órgão à época de lançamento do edital. 

Não há, portanto, irregularidade no fato de a SAC-PR ter disponibilizado banco de informações 

(Data Room) em seu sítio eletrônico (http://www.aviacaocivil.gov.br/assuntos/concessoes-de-

aeroportos/novas-concessoes/banco-de-informacoes), após a publicação do edital. Ressalto, as 

informações disponibilizadas faziam parte do conjunto de informações a serem levantadas pelos 

autorizados a elaborarem os estudos e projetos, conforme dispõe o edital (peça 1, p. 23-26). 

 Por conseguinte, concordo com a avaliação da unidade técnica referente a essa eventual 

irregularidade, incorporando suas análises em minhas razões de decidir, e anuo à conclusão de que a 

divulgação a posteriori de informações pela SAC-PR não prejudicou o andamento regular do processo. 

VI 

No que concerne à completude das premissas e diretrizes divulgadas pelos editais (alínea 

“e”), da leitura do art. 4º, inciso II, alínea “a” do Decreto 8.428/2015 observo que o normativo apenas 

determina que o edital de chamamento público deve, no mínimo, indicar as diretrizes e premissas do 

projeto que orientem a sua elaboração com vistas a atender ao interesse público. Não há óbices à 

complementação das informações fornecidas pela administração pública, no decorrer do PMI, após a 

publicação do edital. 

http://www.aviacaocivil.gov.br/assuntos/concessoes-de-aeroportos/novas-concessoes/banco-de-informacoes
http://www.aviacaocivil.gov.br/assuntos/concessoes-de-aeroportos/novas-concessoes/banco-de-informacoes
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Conforme ressaltou a unidade técnica, atualizações do Data Room, por exemplo, não implicam 

necessariamente na incompletude das informações inicialmente fornecidas ou a necessidade de reinício 

do procedimento. 

É certo que qualquer alteração nas informações disponibilizadas pela administração pública deve 

ser feita de forma isonômica para todas as empresas autorizadas e atenderem ao princípio da 

razoabilidade, no sentido de não configurarem alteração do escopo e da natureza dos estudos objeto do 

PMI.  

Necessário ainda que a administração avalie caso a caso a necessidade de dilação de prazos, no 

caso de divulgação de novas premissas. No caso, as alterações efetuadas foram materialmente 

pequenas e não constituem obstáculo à continuidade do procedimento. 

VII 

Quanto à razoabilidade nos prazos para autorização e seleção dos estudos (alínea “f”), a 

SAC-PR justificou que foram concebidos com base em experiência anterior, conforme a Portaria-SAC 

9/2013 (peça 65), que tratava da autorização para desenvolvimento dos estudos preparatórios à 

concessão dos aeroportos de Galeão e de Confins. A unidade técnica deixou consignado que os prazos 

estabelecidos encontram-se em consonância com a legislação de regência e não representam óbice para 

prosseguimento do processo, não se verificando ilegalidade quanto a esse aspecto.  

Anuo à conclusão da unidade técnica. 

VIII 

No tocante às comunicações a serem efetuadas entre os órgãos responsáveis pelos PMI e as 

empresas interessadas ou autorizadas (alínea “g”), a forma estabelecida pela SAC-PR para a 

divulgação isonômica das informações entre as pessoas interessadas a participar do PMI ou já 

autorizadas e a referida Secretaria foi a troca de e-mail, copiando as demais interessadas. Para 

agendamento de reuniões, as empresas apresentam um documento contendo suas expectativas de 

reuniões com os representantes da SAC-PR, e as respectivas agendas dos dirigentes são públicas e 

ficam disponíveis no sítio da SAC-PR. Não vislumbro qualquer irregularidade ou falta de 

transparência em relação a esse ponto. 

IX 

Por último, trato de exigências editalícias potencialmente não autorizadas em lei, as quais 

seriam passíveis de ocasionar conflito de interesses (alínea “h”). A Unidade técnica levantou a 

suspeita de que os itens 2.1.3., 10.13., e 12.3. do edital estariam criando obrigações aos particulares, 

sem previsão legal, bem como impondo ônus desproporcional a eles e sujeitando-os ao livre arbítrio da 

Administração ao possibilitá-la demandar correções e atualizações a qualquer tempo. 

Em sede de oitiva, a SAC-PR justificou que tais itens estariam em consonância com o escopo 

definido para cada relatório constante do edital de chamamento (peça 66, pág. 25), e com o §6º do art. 

4º, e o §6º do art. 15 do decreto 8.428/2015, restando elididas as supostas ilegalidades suscitadas pela 

Unidade Técnica em sede de oitiva prévia da SAC-PR. 

X 

Por todo exposto, os vícios na divulgação das estimativas de investimentos, necessários à 

implantação dos empreendimentos, não se mostraram procedentes.  

No que concerne aos parâmetros de remuneração pelos estudos, para o cálculo do valor máximo 

de ressarcimento pelos projetos, a SAC-PR tomou por base o montante de investimentos necessários 

estimado recentemente para os aeroportos internacionais do Galeão (SBGL) e de Confins (SBCF) - 

cuja regularidade está sendo questionada no bojo do TC 015.245/2013-6, ainda sem deliberação - sem 

fundamentar tecnicamente a similaridades e diferenças entre os referidos aeródromos e aqueles objetos 

do PMI em análise. Tampouco justificou tecnicamente o percentual de 75% do montante estabelecido 

para os aeródromos Galeão (SBGL) e Confins (SBCF) adotado como teto do valor nominal máximo 

para eventual ressarcimento dos projetos dos aeroportos de Florianópolis e de Porto Alegre. Discordo 

da unidade técnica de que os valores estabelecidos como parâmetro de remuneração pelos estudos e 

projetos estejam devidamente justificados e motivados. 
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No que concerne à previsão de ressarcimento pelos custos incorridos, entendo que o cálculo do 

montante nominal para eventual ressarcimento pelos projetos elaborados deve ser feito de maneira 

criteriosa, sendo essencial que esse valor estimado seja o mais próximo possível do preço de mercado 

a ser pago por projetos de mesma natureza, uma vez que servirá de parâmetro para avaliação do preço 

ofertado pelos autorizados a realizarem os estudos.  

Por conseguinte, faço determinação à SAC–PR, para que a Comissão - de que trata o item 10.10 

do edital, peça 38, p.16 - constituída com a finalidade de estabelecer montante nominal para eventual 

ressarcimento pelos projetos elaborados, o faça com fundamento em dados objetivos, vinculados aos 

respectivos custos de elaboração dos estudos selecionados, incluindo margem de lucro compatível com 

a natureza do serviço e com os riscos envolvidos, e baseados em preços de mercado para serviços de 

porte e complexidade similares, e que tanto o valor calculado como a respectiva memória de cálculo 

sejam divulgados, conferindo transparência ao ato, nos termos do item 9.3.1 do Acórdão 1.155/2014-

Plenário. 

No que se refere aos demais itens analisados anuo às conclusões e propostas de encaminhamento 

da unidade técnica. 

Ressalto, ainda, solicitação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero - 

(peça 94) de ingresso nos autos e obtenção de vista eletrônica dos mesmos, sob o argumento de que a 

presente representação abarca a modelagem de concessões adotada pelo governo federal e poderá 

repercutir diretamente sobre essa empresa pública. 

Anuo à avalição do diretor-substituto da SeinfraAeroTelecom de que as discussões empreendidas 

e conclusões alcançadas na presente representação não afetam de modo substancial a modelagem 

futura dos processos de concessão aeroportuária, não tendo repercussão sobre a Infraero, uma vez que 

ela não participa diretamente desses processos.  

Portanto, indefiro o pedido de ingresso nos autos da Infraero. 

Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que 

ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 273/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 014.414/2015-5.    

1.1. Apenso: 025.720/2015-5 

2. Grupo I – Classe de Assunto: VI - Representação  

3. Representante/Interessados/Responsáveis: 

3.1. Representante: Procurador Sergio Caribé 

3.2. Responsáveis: Ministério dos Transportes - MT (37.115.342/0001-67); Secretaria de 

Aviação Civil (SAC-PR). 

4. Órgãos/Entidades: Ministério dos Transportes (vinculador); Secretaria de Aviação Civil. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e 

Comunicações (SeinfraTel). 

8. Representação legal:   

8.1. Lúcia Helena Ferreira de Oliveira, representando Ministério dos Transportes (vinculador).   

8.2. Lilian Macedo Novais (29511/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária.   

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo Procurador do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) Sergio Caribé, a respeito de 

possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 
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(SAC-PR) e pelo Ministério dos Transportes (MT), relacionadas à falta de transparência, à 

possibilidade de superestimação de investimentos e à inobservância do entendimento firmado pelo 

Tribunal, por meio do item 9.3.l do Acórdão 1.155/2014-TCU-Plenário, no contexto de diversos 

editais de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) recentemente lançados pelo Governo 

Federal para subsidiar a modelagem de futuras concessões; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com 

fundamento nos arts. 17, §1º, 235 e 237, inciso I e parágrafo primeiro, do Regimento Interno deste 

Tribunal, diante das razões expostas pelo relator, conhecer da representação para: 

9.1. no mérito, considerá-la parcialmente procedente, exclusivamente no que diz respeito à 

análise das alegações sobre o Edital de Chamamento de Estudos 1/2015 da SAC/PR; 

9.2. determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC-PR - que: 

9.2.1. proceda à divulgação dos critérios de avaliação e seleção que serão utilizados pela 

respectiva comissão julgadora; 

9.2.2. encaminhe a esta Corte de Contas a memória de cálculo bem como os respectivos critérios 

adotados para estabelecer os montantes nominais para ressarcimento dos estudos técnicos selecionados 

para os aeródromos de Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS e Salvador/BA, conforme 

divulgado pelos “Avisos de Homologação e Adjudicação Concorrência nº 6/2015” (DOU – Seção 3, 

de 4/12/2015, p. 3) e “Edital nº 2, de 11 de dezembro de 2015 - Aprovação de Estudos” (DOU – Seção 

3, de 14/12/2015, p. 3); 

9.3. determinar à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que, nos futuros 

procedimentos de manifestação de interesse de que trata o Decreto 8.428/2015: 

9.3.1. faça constar, no próprio instrumento convocatório, de maneira clara e objetiva, os critérios 

a serem utilizados na avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 

9.3.2. faça constar do processo de chamamento justificativa para a opção por utilizar como 

parâmetro para calcular o valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos estudos 

similares, evidenciando tecnicamente as similaridades e as diferenças entre o objeto do PMI e o objeto 

dos estudos similares escolhidos, as quais justificaram o cálculo efetuado, nos termos do inciso I do § 

5º do art. 4º do Decreto 8.428/2015; 

9.3.3. proceda à divulgação do valor calculado para ressarcimento pelos projetos elaborados e da 

respectiva memória de cálculo, a ser fundamentada em dados objetivos, vinculados aos respectivos 

custos de elaboração dos estudos, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e 

com os riscos envolvidos, e baseados em preços de mercado para serviços de porte e complexidade 

similares, nos termos do item 9.3.1 do Acórdão 1.155/2014-Plenário; 

9.4. determinar à SeinfraAeroTelecom que: 

9.4.1. avalie se os parâmetros utilizados para o cálculo dos valores de ressarcimento pelos 

estudos e projetos dos aeródromos de Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS e Salvador/BA 

estão fundamentados em dados objetivos, vinculados aos respectivos custos de elaboração dos estudos 

selecionados, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e com os riscos 

envolvidos e baseados em preços de mercado, para serviços de porte e complexidade similares; 

9.4.2. caso os aludidos cálculos dos valores de ressarcimento não tenham sido efetuados 

conforme o item 9.4.1, verifique a oportunidade e conveniência de propor à SAC-PR a retificação 

desses valores; 

9.5. dar ciência à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República de que a mera 

reprodução literal do art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de  

Procedimento de Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade 

inerentes aos critérios de avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 

9.6. desapensar o TC 025.720/2015-5, nos termos dos art. 38 e 40 da Resolução 259/2014; 

9.7. constituir apartado para a avaliação dos PMIs de rodovias lançados pelo MT, nos termos dos 

art. 43 e 44 da Resolução 259/2014; 

9.8. indeferir o pedido da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero de 

ingresso nos presentes autos; 
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9.9. encaminhar cópia deste acórdão bem como do relatório e do voto que o fundamentam à 

Secretaria de Aviação Civil (SAC-PR). 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0273-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

GRUPO I –  CLASSE ___ – Plenário 

TC 016.180/2015-1  

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 

Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA, Secretaria de Portos 

da Presidência da República - SEP/PR, Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq. 

Interessados: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados-CFFC. 

Representação legal: Amanda Barros Seabra Pereira E Fábio Viana Fernandes Silveira e outros, 

representando Rodrimar S/A Agente e Comissária.   

 

SUMÁRIO: SCN. SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PROPOSTA DE TRANSAÇÃO 

JUDICIAL E REVIGORAMENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PROCESSO EM 

FASE DE ANÁLISE NOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS 

PROCEDIMENTOS REALIZADOS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O TCU SEJA INFORMADO 

ACERCA DOS DESDOBRAMENTOS. SOLICITAÇÃO INTEGRALMENTE ATENDIDA.   

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como Relatório a instrução realizada pela Secretaria de Fiscalização de Obras Portuárias, 

Hídricas e Ferroviárias, vazada nos termos a seguir transcritos, com a qual anuiu o dirigente da 

unidade técnica: 

Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional formulada por intermédio do Ofício 

176/2015/CFFC-P, de 1º/7/2015 (peça 1, p. 1), pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

da Câmara dos Deputados (CFFC), cujo presidente é o Exmo. Deputado Federal Vicente Cândido. 

 No referido expediente é encaminhada a Proposta de Fiscalização e Controle 35, de 2015 (PFC 

35/2015), ao Tribunal de Contas da União (TCU) (peça 1, p. 2-4), de autoria do Deputado João 

Arruda, solicitando que o Tribunal fiscalize o pedido de autorização, junto à Secretaria de Portos da 

Presidência da República (SEP/PR), para transação judicial que visa celebração de acordo em 

negociação entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e a empresa 

Rodrimar S.A. 

Cabe destacar inicialmente que a PFC 35/2015 solicita que o TCU fiscalize o pedido de 

autorização da APPA junto à SEP/PR para transacionar judicialmente com a empresa Rodrimar S/A. 

no bojo do processo judicial 2003.70.08.000283-6 que tramita no Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. 

Referido processo trata de Ação Ordinária movida pela Rodrimar S/A. contra a APPA, visando, 

no mérito, tornar sem efeito a rescisão do contrato de arrendamento portuário resultante da 

Concorrência Pública 009/98-APPA/SETR, da qual o autor sagrou-se vencedor. Referido contrato foi 

rescindido pela APPA sob o pretexto de que houve desvirtuamento do processo licitatório, uma vez 

que a empresa Rodrimar S/A. não realizou os investimentos pactuados. 
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Segundo o autor da PFC, a real intenção da APPA com o pedido de autorização para realizar a 

transação judicial é o indevido revigoramento do contrato rescindido, o que pode resultar em burla ao 

processo licitatório e prejuízo ao erário público. 

Importante mencionar, nesse ponto, que a partir da entrada em vigor da Lei 12.815, de 5 de 

junho de 2013, regulamentada pelo Decreto 8.033/2013, a SEP/PR passou a ser o Poder Concedente, 

cabendo a ela celebrar os contratos de arrendamento portuário, competência que até então era das 

administrações portuárias. 

Nesse sentido, foi solicitado à SEP/PR, por meio do Ofício 

0820/2015-TCU/SeinfraHidroferrovia, de 16/9/2015 (peça 14), cópia integral do processo 

administrativo no qual a APPA solicita autorização para realizar transação judicial com a empresa 

Rodrimar S/A. no âmbito do processo judicial 2003.70.08.000283-6.  

A SEP/PR, em resposta, encaminhou, por meio do Ofício 2065/2015/SEP/PR, de 1/10/2015 

(peça 19), cópia do processo administrativo 50300.002325/2014-24, que passa a ser analisado a 

seguir. 

EXAME TÉCNICO 

O processo administrativo 50300.002325/2014-24 foi autuado em 20/10/2014 na Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O processo foi instaurado em virtude do 

encaminhamento pela APPA da proposta da Rodrimar S/A Agente e Comissaria com vistas à 

transação judicial, visando encerrar o processo 2003.70.08.000283-6, que tramita junto à Vara 

Federal de Paranaguá, com escopo no Contrato de Arrendamento 28/99. 

Ação judicial 2003.70.08.000283-6 

A ação judicial de autoria da Rodrimar objetiva a anulação da Portaria 31/03, de 28 de janeiro 

de 2003, que aplicou a penalidade administrativa de rescisão unilateral do contrato de arrendamento 

28/99, o qual lhe concedia direitos sobre área de 20.000 m2, dentro dos limites do Porto de 

Paranaguá, constituída de 1.919 m2 de projeção de áreas para instalação de equipamentos 

descarregadores e correias transportadoras, e 18.090 m2 de área descoberta para construção de 

instalações públicas (peça 19, p. 122). 

A APPA decidiu aplicar a penalidade de rescisão unilateral do contrato, por meio da 

supramencionada Portaria, uma vez que a arrendatária não teria realizado os investimentos 

contratados. A Rodrimar, por sua vez, alega que não cumpriu com os investimentos porque houve 

descumprimento recíproco do contrato por parte da APPA. 

 Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Seção Judiciária do Paraná 

(http://www.jfpr.jus.br/), verificou-se que a última movimentação da ação trata de despacho datado de 

28/5/2015 no qual a parte autora é intimada para contra-arrazoar os agravos retidos pela APPA e 

pelo estado do Paraná.  

Proposta da Rodrimar 

A proposta da Rodrimar para extinguir a ação judicial, com resolução de mérito, em razão de 

acordo a ser homologado judicialmente consiste, em suma (peça 19, p. 114):  

a) no cancelamento da decisão administrativa da rescisão do contrato de arrendamento 28/99;  

b) na assinatura de termo aditivo ao contrato de arrendamento para readequação do prazo, 

modificando a data inicial de contagem do prazo de vigência, preservando os direitos originais do 

contrato de exploração por 10 (dez) anos contados da assinatura do novo instrumento, com 

possibilidade de prorrogação por igual período, além das necessárias inclusões de responsabilidades 

e ajustes previstos nos normativos vigentes da Antaq;  

c) na realização de investimentos estimados no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais) para a implantação do terminal de fertilizantes (granéis sólidos); e 

d) na criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), com a inclusão de novos 

investidores, ou a cessão de quotas sociais da Rodrimar visando o aporte de novos capitais para 

viabilização do projeto. 

Posição da APPA 

http://www.jfpr.jus.br/
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A Diretoria de Desenvolvimento Empresarial da APPA (Diremp) mostrou-se favorável ao pleito 

da Rodrimar, alegando que a proposta é convergente com as necessidades do porto, não havendo 

incompatibilidade com o Terminal Público de Fertilizantes. Afirma que a solução será de grande 

importância para a redução de filas, dos custos de demurrage e principalmente para resgatar as 

cargas desviadas para os portos vizinhos ao longo da última década (peça 19, p. 117). 

A Diretoria Técnica da APPA (Dirtec) afirma que o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 

Porto Organizado (PDZPO) de Paranaguá, elaborado e aprovado em 2012, estabeleceu a área, 

objeto do Contrato de Arrendamento 028/99-APPA, como disponível para arrendamento imediato, no 

segmento de granéis, estando, portanto, de acordo com o proposto pela Rodrimar (peça 19, p. 120). 

Aduz, ainda, que tecnicamente a proposta está de acordo com os planos e programas de expansão 

previstos pela Dirtec. 

O parecer da Procuradoria Jurídica da APPA (Projur), por sua vez, concluiu abstratamente que 

é possível a transação pela Administração Pública, desde que não exista vedação legal de seu objeto 

ou vedação específica de transigir e que haja o interesse público predominante, eficiência, 

economicidade e razoabilidade (peça 19, p.131). 

No caso concreto, a Projur aduziu que mesmo que se entenda que há interesse público na 

aceitação da proposta, a APPA não pode assim dispor, haja vista o contido na Lei 12.815/2013, que 

determina ser de competência da Antaq e da SEP/PR a palavra final acerca da disposição de áreas no 

Porto Organizado e a adequação ao Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP). 

Dessa forma, a APPA encaminhou a proposta da Rodrimar para apreciação dos referidos 

órgãos, uma vez que o empreendimento resultante de eventual acordo tramitou em suas setoriais 

técnicas sem encontrar óbices. 

Manifestação da Antaq 

No âmbito da Antaq o assunto foi submetido à Procuradoria Federal junto à Agência, que 

emitiu a Nota 00122/2014/NCA/PFANTAQ/PGF/AGU, de 27/10/2014 (peça 19, pp. 140/144). 

A Procuradoria concluiu que, devido ao advento da Lei 12.815/2013, antes de qualquer 

providência da Antaq, seria imprescindível a participação da União, por intermédio da Secretaria de 

Portos, na formalização de qualquer acordo envolvendo a disponibilização de áreas do porto. 

Quanto ao mérito do pedido, a Procuradoria entendeu que seria necessário parecer da setorial 

técnica da Antaq, que até então não havia se pronunciado, com o fim de levantar a atualidade da 

exploração da área no modo pretendido, as fragilidades do ato de rescisão unilateral, em particular 

pela não destinação da área para qualquer finalidade, desde a decretação de nulidade.  

Nesse sentido, entendeu ser necessário o enfrentamento das razões, de fato e de direito, que 

motivaram a rescisão unilateral do Contrato 28/99, com o fim de identificar se foram razões 

suficientes para a conduta administrativa, o que poderá significar justo reposicionamento do poder 

público, em face do direito pleiteado (peça 19, p. 144) 

Por último, a Procuradoria aduziu que a análise do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 

e Ambiental (EVTEA), instrumento necessário para o reequilíbrio da equação econômico-financeira 

inicial nos termos da Resolução Antaq 3.220/2014, deveria ser feita posteriormente à manifestação da 

Secretaria de Portos sobre a conveniência e oportunidade de celebração do acordo. 

A Superintendência de Outorgas da Antaq, por sua vez, encaminhou à Diretoria, em 21/11/2014, 

as conclusões da Procuradoria e, para dar respaldo ao Poder Concedente acerca da utilização da 

área em questão, informou que figura nos autos informação de que a área objeto do imbróglio está 

desocupada, contudo, sua eventual utilização pode causar interferência nas operações limítrofes 

(peça 19, p. 159).  

Por fim, o Diretor-Geral da Antaq, por intermédio do Ofício 197/2014-DG, de 11/12/2014, 

encaminhou os autos para a SEP/PR para análise quanto à oportunidade e conveniência da 

celebração do acordo judicial em questão, informando que envolverá, necessariamente, a pactuação 

de aditamento ao Contrato de Arrendamento. 

Manifestação da SEP/PR 
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A SEP/PR, por meio do Departamento de Outorgas Portuárias (DOUP), encaminhou 

questionamentos à APPA sobre o acordo pleiteado e solicitou cópia do Contrato de Arrendamento e 

da Portaria 031/2003. A APPA respondeu por meio do Ofício 410/2015-APPA/EP, de 4/5/2015 (peça 

19, p. 172/184). 

Em suma, no referido expediente, a APPA confirmou que é favorável ao acordo e que a área em 

questão, tecnicamente esta desimpedida para execução do investimento, sendo utilizada atualmente 

como pátio regulador de caminhões, que deverá ser transferido para outra área da Autoridade 

Portuária, cabendo para isto que o futuro arrendatário realize as adequações necessárias para a 

referida transferência. 

Ato contínuo, a Secretaria de Políticas Portuárias da SEP/PR encaminhou consulta para sua 

Assessoria Jurídica (ASJUR) arguindo sobre a possibilidade da celebração de acordo judicial 

envolvendo a Rodrimar, a APPA e a Antaq. 

A ASJU, por sua vez, emitiu o Parecer 00122/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU, de 27/5/2015 (peça 

19, p. 189/197), no qual concluiu que existe a possibilidade de ser realizada transação judicial em 

abstrato, desde que a mesma seja vantajosa para a Administração Pública e que respeite os princípios 

da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da economicidade. Quanto ao 

caso concreto, concluiu pela necessidade da complementação da instrução processual. 

Nesse ponto, é muito importante mencionar que a Assessoria Jurídica afirma que, in verbis:  
Sobre o assunto, ressalto que ainda que exista interesse público em ver a área do arrendamento ocupada, 

fato este que consta nos autos e foi atestado tanto pela APPA quanto pela SEP, mesmo que de forma 

preliminar, este não é o motivo determinante para justificar a opção pela transação. Até porque, conforme 

mencionado, a área está livre e desocupada, não recaindo sobre a mesma qualquer tipo de medida, seja 

judicial, seja administrativa, que impeça futura licitação. Ou seja, deve-se ter cautela para que o acordo 

judicial não seja um instrumento que venha a burlar o princípio da licitação. 

O caso em apreço difere daqueles em que o poder público está diante, por exemplo, de um pedido de 

prorrogação de contrato, quando com base apenas em juízo de conveniência e oportunidade decide pela 

prorrogação ou não de um contrato. Aqui, ainda que seja conveniente a transação, sob o ponto de vista 

estritamente técnico, seja pela imediata destinação da área para finalidade portuária, seja pelo 

desenvolvimento da região, a análise sobre a possibilidade de transação é outra. 

Isso porque, ao que tudo indica, o objeto principal da transação seria a anulação de um ato 

administrativo que rescindiu o contrato de arrendamento e aplicou sanção à arrendatária, e que até o 

presente momento, sob o prisma da administração, foi válido e regular. (grifo nosso) 

Nesse sentido, a ASJUR concluiu que é importante juntar aos autos cópia do processo 

administrativo que culminou com a edição da Portaria APPA 31/03 para que a área técnica da Antaq 

averigue, dentro da esfera de competências estabelecida pelo art. 51-A da Lei 10.233/2001 c/c art. 16, 

inciso III, da Lei 12.815/2013, se houve alguma espécie de vício na tomada de decisão da APPA, sem 

prejuízo da análise posterior da SEP/PR quanto ao ponto. 

Seguindo o parecer proferido pela ASJUR, o Secretário de Políticas Portuárias, por meio do 

Ofício 1.101/2015/SPP/SEP/PR, de 11/6/2015, restituiu os autos do processo para que a Antaq se 

manifeste conclusivamente sobre eventuais vícios na aplicação de sanção à arrendatária. Inclusive, se 

for o caso, para que promova as tratativas com a APPA para juntar cópia do processo administrativo 

que culminou com a rescisão unilateral do Contrato. 

A Antaq, a seu turno, solicitou junto à APPA cópia do processo que culminou com a rescisão 

unilateral do respectivo contrato de arrendamento. Contudo, por meio do Ofício 281/2015-SOG, de 

28/7/2015, reenviou os autos à SEP/PR, com a cópia do processo, mas sem a análise do mérito, 

aduzindo que “a análise solicitada trata justamente do mérito da questão encaminhada pelas partes, 

ou seja, do pleito de transação judicial com a finalidade de encerrar o processo que tramita junto à 

Vara Federal de Paranaguá” (peça 19, p. 212). 

Por fim, a SEP/PR encaminhou, por meio do Ofício 1.531/2015/SPP/SEP/PR, de 6/8/2015, 

solicitação à APPA acerca da existência de eventuais vícios no processo administrativo que culminou 

com a rescisão do Contrato de Arrendamento 28/99 e, em havendo, solicitou a identificação dos 

mesmos. 

Análise do processo de pedido de transação judicial 
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Inicialmente, importa lembrar que a PFC 35/2015, solicita que o Tribunal fiscalize o pedido de 

autorização, junto à SEP/PR, para transação judicial que visa celebração de acordo em negociação 

entre a APPA e a empresa Rodrimar S.A. 

Assim, para cumprir com a demanda, foi solicitado o encaminhamento do processo 

administrativo no intuito de verificar a situação da proposta de transação judicial para eventual 

adoção de medida cautelar caso sejam identificados atos irregulares quanto aos aspectos de 

legalidade e legitimidade ou, ainda, atos sem a devida motivação. 

Destaque-se que os agentes públicos em um processo dessa natureza, no mínimo, devem se 

atentar para os aspectos legais da utilização do instituto da transação judicial, verificando se a 

mesma é cabível nesse tipo de situação em abstrato. Sendo cabível, devem verificar a sua adequação 

ao caso concreto, principalmente no que concerne à necessidade legal de licitação da área em litígio. 

Por fim, ainda que o caso concreto permita a transação judicial, deve-se verificar a viabilidade 

técnica, econômica e financeira da proposta, para não pairar dúvidas sobre a mesma ser vantajosa 

para a Administração Pública. Ou seja, deve ser claramente demonstrado que o revigoramento e 

consequente prorrogação do contrato de arrendamento é mais vantajoso do que uma nova licitação 

da área. 

Nesse diapasão, impende ressaltar que a última movimentação relevante do processo foi a 

expedição do já mencionado Ofício 1.531/2015/SPP/SEP/PR, de 6/8/2015, no qual a SEP/PR 

questiona a APPA sobre possíveis irregularidades na rescisão do Contrato de Arrendamento 28/99. 

Importante destacar que depreende-se dos documentos analisados que a transação somente seria 

possível se existisse a possibilidade da Rodrimar obter sucesso em seu pleito judicial, ou seja, se for 

verificada alguma irregularidade no ato que a sancionou com a rescisão unilateral. Até 1º/10/2015, 

data em que Ofício 2.065/2015/SEP/PR foi protocolado neste Tribunal, a APPA não havia respondido 

o questionamento. 

Importa relembrar que o processo administrativo ora analisado foi autuado em 20/10/2014, ou 

seja, passado 1 ano desde a entrada do pedido na Antaq, a possibilidade ou não de transação está 

ainda em análise, dependendo de resposta da própria APPA para sua continuidade.  

Até o momento, pode-se concluir, em suma, que se a resposta da APPA for pela inexistência de 

qualquer irregularidade na rescisão do Contrato de Arrendamento 28/99, a transação não será 

autorizada. Outrossim, caso a resposta seja pela existência de alguma irregularidade, a possibilidade 

de transação deverá ainda ser analisada sobre o prisma das viabilidades técnica, econômica e 

financeira do empreendimento.  

Denota-se, portanto, que as etapas de análise estão sendo cumpridas sem atropelos. A Antaq e a 

SEP/PR, cada uma dentro de suas respectivas responsabilidades legais, tomaram as devidas 

precauções ao consultar suas assessorias jurídicas para verificar a legalidade em abstrato de uma 

possível transação, fase em que se encontra o processo. E, sendo possível a transação, os órgãos 

sinalizam que o passo seguinte seria a verificação, junto a suas áreas técnicas, da existência ou não 

do interesse público em transacionar. 

Nesse sentido, compulsando o processo administrativo, não se verificou ilegitimidades nos atos 

praticados até o momento, dado que os mesmos foram feitos por agentes que detinham as 

prerrogativas legais necessárias para tanto. Verificou-se, ainda, que os atos foram motivados, 

fundamentados em pareceres jurídicos e documentados. 

Nesse ponto é muito importante ressaltar a conclusão da Assessoria Jurídica da SEP/PR no 

sentido de que é necessária a complementação da instrução processual com todos os pareceres 

técnicos sobre a viabilidade da proposta, devendo-se ter cautela para que um possível acordo judicial 

não seja um instrumento que venha a burlar o princípio da licitação.  

Por fim, deve-se lembrar, conforme bem destacou a ASJUR, que o objeto principal da transação 

judicial não pode ser somente a conveniência e oportunidade da prorrogação contratual, quanto aos 

seus aspectos técnicos, econômicos e financeiros. Ele vai muito além, trata-se de anular um ato 

administrativo válido e regular que rescindiu um contrato de arrendamento e aplicou sanção à 
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arrendatária. Somente após vencida essa primeira etapa é que poderia se falar em conveniência e 

oportunidade de uma eventual prorrogação, já que a regra é licitar. 

Ante o exposto, considerando que a possibilidade ou não da transação judicial ainda está sob 

análise no âmbito do processo administrativo 50300.002325/2014-24 e que não foi encontrada 

nenhuma irregularidade no seu andamento até aqui, conclui-se não ser necessário, no momento, 

nenhum tipo de medida cautelar por parte deste Tribunal.  

Contudo, ante ao inusitado da proposta de transação judicial que contém elevado risco do 

indevido revigoramento do contrato rescindido, que pode resultar em burla ao processo licitatório e 

prejuízo ao erário público, propõe-se que seja determinado à SEP/PR que caso decida pela 

autorização da transação judicial encaminhe, com no mínimo 15 dias antes da celebração do 

acordo, cópia atualizada do processo administrativo 50300.002325/2014-24. 

CONCLUSÃO 

A presente solicitação trata da PFC 35/2015, na qual o Tribunal é instado a fiscalizar o pedido 

de autorização, junto à SEP/PR, para transação judicial que visa celebração de acordo em 

negociação entre a APPA e a empresa Rodrimar S.A. para reativar e prorrogar o Contrato de 

Arrendamento 28/99, rescindido unilateralmente pelo então poder concedente, em troca da realização 

de investimentos estimados no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

Uma transação judicial dessa natureza é deveras complexa. Em primeiro lugar, deve-se 

enfrentar a questão da legalidade em si desse inusitado procedimento. Em seguida, deve-se ter cautela 

para que um possível acordo judicial não seja um instrumento que venha a burlar o princípio da 

licitação, pois trata-se da tentativa de desconstituição de um ato administrativo, a princípio válido e 

regular, que sancionou a arrendatária com a rescisão unilateral do contrato de arrendamento. Por 

fim, deve ser verificada a viabilidade da proposta pelo enfrentamento das questões técnicas, 

econômicas e financeiras, comprovando ser vantajosa a reativação e prorrogação do contrato em 

contraponto a uma nova licitação da área. 

Para cumprir com a PFC 35/2015, foi solicitado o encaminhamento do processo administrativo 

50300.002325/2014-24, autuado em 20/10/2014, que trata do pedido de transação judicial, no intuito 

de verificar se o roteiro acima está sendo seguido e se os atos praticados são regulares quanto aos 

aspectos de legalidade e legitimidade e, ainda, se estão devidamente motivados.  

Compulsando o referido processo, verificou-se que a APPA é favorável à proposta, contudo, 

ante às alterações promovidas pela Lei 12.815/2013, que dispõe ser de competência da SEP/PR e da 

Antaq a palavra final acerca da disposição de áreas no Porto Organizado e a adequação PNLP, 

encaminhou o pedido para os referidos órgãos. 

A Procuradoria Jurídica da Antaq entendeu que seria necessário parecer do setor técnico 

responsável para dispor sobre a análise da viabilidade técnica, econômica e financeira da proposta. 

Entretanto, antes, deveriam ser enfrentadas as razões, de fato e de direito, que motivaram a rescisão 

unilateral do Contrato 28/99, com o fim de identificar se foram razões suficientes para a conduta 

administrativa, o que poderá significar justo reposicionamento do poder público, em face do direito 

pleiteado. Dessa forma, o processo foi encaminhado à SEP/PR. 

A SEP/PR, por meio de sua Assessoria Jurídica, concluiu que existe a possibilidade de ser 

realizada transação judicial em abstrato, desde que a mesma seja vantajosa para a Administração 

Pública e que respeite os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade 

e da economicidade. Quanto ao caso concreto, alertou que é necessária cautela para que o acordo 

judicial não seja um instrumento que venha a burlar o princípio da licitação. Principalmente pelo fato 

de que o objeto principal da transação judicial é a anulação de um ato administrativo a princípio 

válido e regular que rescindiu o contrato de arrendamento e aplicou sanção à arrendatária.  

Atualmente o processo encontra-se pendente de resposta da APPA quanto ao questionamento 

feito pela SEP/PR sobre possíveis irregularidades na rescisão do Contrato de Arrendamento 28/99 

que viessem a justificar a transação judicial. 

Concluiu-se que as etapas estão sendo seguidas regularmente no processo administrativo ora 

analisado, a Antaq e a SEP/PR, cada uma dentro de suas respectivas responsabilidades legais, 
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tomaram as devidas precauções ao consultar suas assessorias jurídicas para verificar a legalidade em 

abstrato de uma possível transação. E, sendo possível a transação, os órgãos sinalizaram que o passo 

seguinte é a verificação, junto as suas áreas técnicas, do interesse público em transacionar. 

Não foram encontradas ilegitimidades nos atos praticados até o momento, dado que os mesmos 

foram feitos por agentes que detinham as prerrogativas necessárias para tanto, tampouco, 

irregularidades, pois os atos foram motivados, fundamentados em pareceres jurídicos e documentos 

comprobatórios. 

Ante o exposto, considerando que a possibilidade ou não da transação judicial ainda está sob 

análise no âmbito do processo administrativo 50300.002325/2014-24, conclui-se não ser necessário 

nenhum tipo de medida cautelar por parte deste Tribunal.  

Contudo, ante ao elevado risco do indevido revigoramento do contrato rescindido, que pode 

resultar em burla ao processo licitatório e prejuízo ao erário público, propõe-se que seja determinado 

à SEP/PR que, caso decida pela autorização da transação judicial, encaminhe, com no mínimo 15 

dias antes da celebração do acordo, cópia atualizada do processo administrativo 

50300.002325/2014-24. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Diante do exposto, submete-se a presente solicitação do Congresso Nacional, formulada por 

intermédio do Ofício 176/2015/CFFC-P, de 1º/7/2015, pelo Presidente da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 

35 de 2015 (PFC 35/2015), de autoria do Deputado João Arruda, propondo: 

a) determinar à SEP/PR , com fundamento no art. 157 do RI/TCU, que informe ao TCU sua 

decisão sobre a possibilidade ou não da transação judicial entre a APPA e a Rodrimar e, caso decida 

pela autorização, encaminhe, com no mínimo 15 dias antes da celebração do acordo, cópia atualizada 

do processo administrativo 50300.002325/2014-24; 

b) encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

cópia da presente instrução, bem como cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do 

respectivo relatório e voto; 

c) determinar à SeinfraHidroFerrovia que monitore a determinação da alínea “a” desta 

proposta de encaminhamento; 

d) considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos 

dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008. 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Conheço como Solicitação do Congresso Nacional o expediente subscrito pelo Presidente da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do qual 

encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle nº 35/2015, devidamente aprovada pelos membros 

daquela comissão parlamentar. 

Nos termos da solicitação, esta Corte de Contas foi instada a fiscalizar a autorização requerida 

pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA, junto à Secretaria de Portos da 

Presidência da República-SEP/PR, para realizar transação judicial com a empresa Rodrimar S.A. 

Agente e Comissaria, no âmbito do processo 2003.70.08.000283-6, que tramita no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região. 

A sociedade empresária, na referida ação judicial, busca tornar sem efeito a rescisão do Contrato 

de Arrendamento 28/99, de 20.000m2, nos limites do Porto de Paranaguá, decorrente da Concorrência 

Pública 009/98-APPA/SETR. Tal rescisão ocorrera, por decisão unilateral da APPA, em razão de a 

arrendatária não ter realizado os investimentos pactuados. 
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No âmbito desta Corte de Contas, autorizei a realização de diligência para obtenção do processo 

administrativo que trata do aludido pedido de autorização. 

Diante dos elementos apresentados, a SeinfraHidro identificou o interesse da APPA em realizar a 

referida transação, razão pela qual submeteu a matéria à SEP/PR e à Antaq, responsáveis pela 

disposição das áreas de Porto Organizado e sua adequação ao Plano Nacional de Logística Portuária, 

consoante as disposições da Lei 12.815/2013, regulamentada pelo Decreto 8.033/2013. 

A instrução transcrita no relatório, informa que o processo administrativo encontra-se na APPA, 

aguardando pronunciamento definitivo sobre possíveis irregularidades na rescisão do contrato de 

arrendamento que pudessem justificar a transação judicial requerida e a consequente anulação do ato 

administrativo que rescindiu o contrato de arrendamento e aplicou sanção à arrendatária. 

Acerca dos procedimentos até então realizados, o auditor conclui que: 

Conclui-se que as etapas estão sendo seguidas regularmente no processo administrativo ora 

analisado, a Antaq e a SEP/PR, cada uma dentro de suas respectivas responsabilidades legais, 

tomaram as devidas precauções ao consultar suas assessorias jurídicas para verificar a legalidade em 

abstrato de uma possível transação. E sendo possível a transação, os órgãos sinalizaram que o passo 

seguinte é a verificação, junto às áreas técnicas, do interesse público em transacionar. 

Por esse motivo, ante a possibilidade de burla ao procedimento licitatório, caso o  revigoramento 

do contrato de arrendamento ocorra sem que restem devidamente preservados os princípios da 

legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da economicidade, a SeinfraHidro, em 

pareceres uníssonos, propôs seja determinado à SEP/PR que dê imediata ciência ao Tribunal da 

decisão adotar em relação à transação proposta pela Rodrimar, encaminhando cópia do respectivo 

processo administrativo, com a antecedência mínima de 15 dias da formalização do acordo. 

Anuindo à proposta acima, após a ciência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 

Câmara dos Deputados, com amparo no art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, considero a 

presente solicitação totalmente atendida. 

Determino, por fim, à secretaria responsável que monitore o cumprimento da determinação, 

cujos desdobramentos deverão ser comunicados à comissão solicitante, notadamente no que se refere à 

análise do acordo que porventura venha a ser firmado com a Rodrimar. 

Destarte, voto no sentido de que o Tribunal adote a minuta de acórdão que ora submeto à 

deliberação deste Colegiado. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 274/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 016.180/2015-1.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados-

CFFC. 

4. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA, Secretaria de 

Portos da Presidência da República - SEP/PR, Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 

(SeinfraHid). 

8. Representação legal:   

8.1. Amanda Barros Seabra Pereira E Fábio Viana Fernandes Silveira e outros, representando 

Rodrimar S/A Agente e Comissaria.   

 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de solicitação do Congresso Nacional, 

formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 169 e 232, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional; 

9.2. determinar à SEP/PR que: 

9.2.1. dê imediata ciência ao Tribunal da decisão que adotar em relação à transação proposta pela 

Rodrimar; 

9.2.2. caso aprovada a transação, encaminhe ao Tribunal cópia do respectivo processo 

administrativo, com a antecedência mínima de 15 dias da formalização do acordo. 

9.3. determinar à SeinfraHid que: 

9.3.1. monitore o cumprimento da determinação acima; 

9.3.2. envie à comissão solicitante cópia deste Acórdão, acompanhado dos correspondentes 

relatório e voto; 

9.4. considerar integralmente atendida a solicitação; 

9.5. encerrar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0274-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

GRUPO II – CLASSE V – Plenário 

TC 019.749/2014-7  

Natureza: Relatório de auditoria 

Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)     

Interessado:  Congresso Nacional 

Representação legal: não há  

 

SUMÁRIO: FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC). 

CONSOLIDAÇÃO. SEGURANÇA VIÁRIA EM LOCAIS CONCENTRADORES DE ACIDENTES 

RODOVIÁRIOS. GRAVES DEFEITOS CONSTRUTIVOS NOS SEGMENTOS RODOVIÁRIOS 

FISCALIZADOS. FALTA DE CONSIDERAÇÃO DO HISTÓRICO DE ACIDENTES NA 

DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS. OPORTUNIDADES DE MELHORIA. 

DETERMINAÇÃO. PLANO DE AÇÃO. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de consolidação das auditorias de segurança viária em locais concentradores de 

acidentes rodoviários, integrantes da fiscalização de orientação centralizada (FOC) destinada a avaliar 

a conformidade desses trechos com o que determinam a normas técnicas aplicáveis à construção 

rodoviária. 

O auditor responsável pela consolidação assim se manifestou (peça 38): 

“INTRODUÇÃO 
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Cuida o presente processo da consolidação das auditorias de segurança viária em locais 

concentradores de acidentes realizadas por este Tribunal entre os meses de agosto e novembro de 

2014, nas quais se buscou avaliar se alguns trechos rodoviários que, de acordo com dados do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), são concentradores de acidentes, estão em 

conformidade com o que determinam as normas do Dnit, especialmente no tocante à sinalização, aos 

elementos de segurança e à geometria da via. 

1. Esta consolidação pretende reunir de forma sistêmica as informações produzidas pelas 

fiscalizações, visando identificar as situações mais comuns e relevantes e propor medidas para o 

aperfeiçoamento do tratamento de pontos críticos pelo Dnit. 

2. Este levantamento, assim como as auditorias empreendidas, foi autorizado por meio do 

Despacho de 12/3/2014 do Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues à peça 3 do TC 004.038/2014 2. 

3. Os resultados da análise conjunta desses locais podem propiciar uma visão geral das 

situações que os tornam concentradores de acidentes. Dessa maneira, o Tribunal pode atuar em 

questões de caráter geral, contribuindo para a atuação da Entidade. 

RELATORIA DO PROCESSO 

4. Conforme o art. 17 da Resolução TCU 175/2005, a relatoria das ações cabe ao Ministro ou 

Ministro Substituto que detiver em sua lista de unidades jurisdicionadas o órgão repassador do 

recurso. 
Art. 17. Os processos constituídos em razão de realização de fiscalização de orientação centralizada, de âmbito 

nacional ou regional, que adote papel de trabalho padronizado e tenha por objetivo avaliar, de forma sistêmica, tema, 

programa ou ação de governo, sob a responsabilidade de um ou de vários órgãos federais, com vistas a garantir a 

uniformidade das propostas, deverão ser distribuídos a um único relator, no caso, ao que detiver em sua lista de unidades 

jurisdicionadas o órgão repassador dos recursos, se houver, ou ao relator sorteado nos termos do art. 34. (grifei) 

5. Para a fiscalização de qualidade das obras rodoviárias, portanto, a relatoria foi definida 

como sendo do Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues, já que o órgão repassador dos recursos é o 

Ministério dos Transportes, pertencente à sua lista de unidades jurisdicionadas da LUJ-2013/2014. 

SELEÇÃO DOS TRECHOS A SEREM FISCALIZADOS 

6. A seleção dos trechos a serem fiscalizados se baseou nos dados das ocorrências de acidentes 

registrados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal nos anos de 2009 a 2012. Na seleção 

das obras foram empregados os dados desses anos porque eram os que estavam disponíveis à época. 

Porém, no decurso das fiscalizações foram obtidos e utilizados dados mais atuais, até setembro de 

2014. 

7. Os registros de acidentes foram reunidos a partir da rodovia, Unidade da Federação e 

quilômetro da ocorrência. As ocorrências registradas dentro de um mesmo quilômetro foram 

compiladas no mesmo ponto. Por exemplo, os acidentes ocorridos nos quilômetros 15, 15,2 ou 15,7 de 

uma mesma rodovia foram aglutinados no quilômetro 15. Isso porque se verificou que, no geral, existe 

uma concentração dos registros nos quilômetros inteiros, indicando que grande parte dos acidentes 

que ocorrem ao longo daquele quilômetro são registrados no número inteiro. 

8. Com isso, foram identificados 46.729 quilômetros nos quais houve registro de ocorrência de 

acidentes nos anos de 2009 a 2012. 

9. Levando-se em conta a intenção de selecionar os trechos concentradores de acidentes, foram 

escolhidos os locais onde havia registro de, pelo menos, um acidente por ano ou que, não havendo 

registro em um dos anos, contabilizavam mais de 10 acidentes, o que resultou em 16.878 quilômetros. 

10. Em seguida, os pontos foram ordenados em ordem decrescente do número total de acidentes 

registrados e os quinhentos primeiros trechos foram classificados em trechos concedidos ou sob 

responsabilidade do Dnit, a partir dos dados do SNV 2013. Esses trechos também foram classificados 

de acordo com o tipo de ocupação das áreas vizinhas em trechos rurais ou urbanos, a partir de 

imagens de satélite do Google Earth®. 

11. Posteriormente foi feito novo ordenamento em ordem decrescente do número total de vítimas 

(mortos + feridos) e foram realizadas as mesmas classificações nos quinhentos primeiros registros. 

12. Por fim os trechos foram ordenados em ordem decrescente do número de mortos e os 

trezentos primeiros registros foram classificados da mesma maneira. 
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13. A partir desses ordenamentos e classificações, foram obtidos os 877 quilômetros nos quais 

há mais registros de acidentes, de vítimas ou de mortes. 

14. Tendo em vista que os acidentes ocorridos em trechos urbanos das rodovias têm, em geral, 

forte relação com esse tipo de tráfego, com a incompatibilidade do tráfego rural com o urbano e a 

circulação de pedestres, a escolha dos trechos a serem estudados recaiu sobre aqueles localizados em 

regiões rurais. 

15. Além disso, tendo em vista que o Dnit tem poder para atuar somente nos trechos não 

concedidos, foram considerados para seleção apenas aqueles sob responsabilidade direta do Dnit, 

afastando os de Concessão Federal ou Estadual e os transferidos para Estados ou Municípios. 

16. Desse modo, restaram setenta locais a serem selecionados, localizados em treze Unidades 

da Federação. Essa lista apresentava alguns quilômetros de um mesmo trecho, de modo que a seleção 

dos locais a serem estudados considerou alguns trechos que incluíam vários quilômetros da lista, de 

forma a potencializar a abrangências e otimizar os custos da auditoria. 

17. Foi levada em consideração, ainda, a disponibilidade das Secretarias de Controle Externo 

(Secex) nos Estados para participar das fiscalizações. 

18. Assim sendo, para atender aos parâmetros exigidos na portaria Adplan 2/2010, que trata 

das fiscalizações de orientação centralizada (FOC), buscou-se selecionar as obras a partir dos 

seguintes critérios:  

a) tamanho: amostra compatível com a capacidade da unidade técnica de realizar as 

fiscalizações no tempo estabelecido, considerando a disponibilidade das Secex nos Estados; 

b) risco: amostra que contemplasse trechos em regiões rurais, afastando a influência do trânsito 

urbano nos acidentes, e trechos de rodovias sob responsabilidade do Dnit, representando as situações 

nas quais a Autarquia tem responsabilidade direta de atuação; 

c) distribuição geográfica: amostra com locais situados no maior número de estados possível, 

segundo a ordem de número de acidentes. 

19. Foram selecionados os seguintes cinco trechos a serem fiscalizados, sendo um deles para a 

fiscalização piloto: 

Tabela 1 - trechos selecionados para as fiscalizações 

U

F 

B

R 

k

m 

inicial 

k

m 

final 

Compri

mento do trecho 

Acident

es 

(2009-

2012) 

Unidade 

responsável 

TC 

relacionado à 

fiscalização 

B

A 

1

01 

5

54,0 

5

54,9 
1,0 km 142 Secex/BA 

026.049/20

14-7 

E

S 

2

62 

2

9,0 

3

4,9 
6,0 km 283 Secex/ES 

027.694/20

14-3 

M

G 

3

81 

3

43,0 

3

51,9 
9,0 km 971 SecobRodovias 

029.365/20

14-7 

M

G 

3

81 

4

25,0 

4

32,9 
8,0 km 718 

SecobRodovias 

(piloto) 

022.279/20

14-8 

S

C 

4

70 

1

91,0 

1

95,9 
5,0 km 411 Secex/SC 

027.036/20

14-6 

 

PROCEDIMENTOS PARA AS AUDITORIAS 

20. Para a realização das auditorias foram adotados alguns procedimentos visando maior 

uniformização e melhoria das ações de controle, em conformidade com as diretrizes constantes do 

documento “Orientações para Fiscalizações de Orientação Centralizada”, elaborado pela Segecex 

(Portaria Adplan 2/2010, publicada no BTCU Especial de 31/8/2010). Entre os procedimentos 

adotados destacam-se: 

a) matriz de planejamento padrão; 

b) matriz de possíveis achados padrão; e 

c) realização de treinamento de modo a melhor orientar os servidores das unidades técnicas 

regionais na condução dos trabalhos. 
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21. Como objetivo para as fiscalizações definiu-se a avaliação da conformidade do trecho 

rodoviário com o que determinam as normas do Dnit, especialmente no tocante à sinalização, aos 

elementos de segurança e à geometria da via. 

22. Para isso, a matriz de planejamento padrão elaborada contemplou as seguintes questões de 

auditoria: 

a) A geometria do trecho rodoviário atende as normas do Dnit? 

b) A sinalização do trecho rodoviário atende as normas do Dnit? 

c) Os elementos de segurança do trecho rodoviário atendem as normas do Dnit? 

d) Existem outros elementos no trecho rodoviário capazes de mitigar/evitar acidentes? 

e) As condições do trecho rodoviário podem proporcionar a ocorrência de acidentes? 

23. A metodologia utilizada constituiu-se de análise documental e realização de inspeção in 

loco. As equipes de auditoria analisaram especificamente os projetos geométricos das rodovias e os 

projetos de sinalização mais atuais. Foi também realizada a inspeção in loco do trecho para medição 

das características geométricas e para levantamento da sinalização, elementos de segurança e 

condições do trecho. 

24. Todas as cinco auditorias foram supervisionadas pela SecobRodovias, sendo que a 

auditorias da BR 381/MG foram coordenadas pela equipe da SecobRodovias. As demais auditorias 

foram coordenadas e contaram com as equipes das Secex Estaduais envolvidas, que representaram 

relevante apoio para a realização do presente trabalho. 

VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS 

25. Para o cômputo do volume de recursos fiscalizados - VRF não foram seguidas as 

orientações do Memorando-Circular 12/2011-Segecex. Como não há contratos, convênio, edital ou 

outro documento que apresente uma referência de preço, e como não se trata de obras que tenham 

dotação orçamentária respectiva, mas simplesmente de trechos rodoviários e os acidentes nele 

ocorridos, entendeu-se não ser possível a aplicação da orientação constante naquele documento. 

26. Por outro lado, a partir dos valores constantes na publicação Impactos sociais e econômicos 

dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras - Relatório Executivo - Brasília: 

IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006 (peça 16), combinados com os dados de acidentes nos trechos, foi 

possível estimar as perdas econômicas decorrentes desses acidentes. 

27. A estrutura dos custos dos acidentes adotada na publicação (item 2.2 do documento) é 

formada por: 

a) custos associados às pessoas: atendimento pré-hospitalar e hospitalar, custos pós-

hospitalares, perda de produção, remoção/translado e gastos previdenciários; 

b) custos associados aos veículos: danos materiais, perda de carga, remoção, manutenção no 

pátio e reposição; 

c) custos institucionais: processos judiciais e atendimento policial; e 

d) custos associados à via e ao ambiente do local de acidentes: danos às propriedades pública e 

privada. 

28. Outros custos gerados pelos acidentes, como aqueles das perdas de vidas ou de lesões 

permanentes que impossibilitam uma vida normal, além de danos ao meio ambiente decorrentes de 

acidentes com produtos químicos não foram incluídos nos valores calculados por serem componentes 

não quantificáveis, o que não os torna menos importantes. 

29. O estudo calcula custos dos acidentes de acordo com várias classificações, dentre as quais, 

por gravidade, separando os acidentes em "sem vítimas", "com vítimas" e "com fatalidades" (tabela 

14 da publicação). Essa mesma classificação foi feita para cada acidente registrado pelo DPRF, 

obtendo-se a estimativa das perdas econômicas deles decorrentes. 

30. Assim sendo, os VRF das auditorias correspondem às perdas econômicas causadas pelos 

acidentes ocorridos nos trechos rodoviários fiscalizados entre 2009 e agosto de 2014, que é o período 

para o qual se tinham os dados do DPRF. 

31. O montante fiscalizado alcançou o valor de R$ 296.587.258,19, conforme detalhado no 

Quadro 5 a seguir. 
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Tabela 2 - volume de recursos fiscalizados 
U

F 

B

R 

km 

inicial 

km 

final 

Exte

nsão Valor 

B

A 

1

01 
554,0 

555

,0 

1 km R$ 15.669.974,

33 

E

S 

2

62 
29,0 

35,

0 

7 km R$ 32.529.732,

64 

M

G 

3

81 
343,0 

352

,0 

9 km R$ 115.990.36

3,11 

M

G 

3

81 
425,0 

43,

0 

8 km R$ 81.892.226,

06 

S

C 

4

70 
191,0 

196

,0 

5 km R$ 50.504.962,

05 

TOTAL 

30 

km 

R$ 296.587.25

8,19 

 

CONSOLIDAÇÃO DOS ACHADOS DE AUDITORIA 

32. Nos tópicos seguintes do presente trabalho, apresentam-se os principais achados destas 

fiscalizações. Considerando os cinco trabalhos de auditoria realizados, buscou-se, a partir dos 

relatórios emitidos, traçar um quadro geral das situações verificadas, identificar as irregularidades 

mais frequentes e relevantes e desenvolver uma análise crítica sobre o tratamento que o Dnit dá aos 

pontos concentradores de acidentes, especialmente no tocante à sinalização, aos elementos de 

segurança e à geometria da via. Busca-se, com isso, a proposição de medidas gerenciais para o 

aperfeiçoamento da atuação dessa Autarquia. 

33. Destaca-se que eventuais determinações para a correção das irregularidades constatadas, 

responsabilização dos agentes, quantificação de dano, bem como outras medidas corretivas de cada 

caso concreto foram proferidas no âmbito dos processos das respectivas auditorias. 

A. Aspectos analisados na realização das auditorias 

34. Os elementos envolvidos em acidentes rodoviários são diversos e dizem respeito, 

especialmente, a: motorista (atenção, prudência, cumprimento das regras de trânsito, etc.); veículo 

(condições dos pneus, freios, mecânica, etc.); via (condições da pista, sinalização, geometria, 

elementos de segurança, etc.); e tempo (chuva, neblina, etc.). 

35. O trabalho atual ateve sua análise às condições da via, pois são os elementos sobre os quais 

o responsável pelo trecho rodoviário possui total controle, já que os demais fatores dependem dos 

usuários e das condições climáticas. 

36. Os seguintes aspectos das condições da via foram considerados: 

a) GEOMETRIA: 

a.1) raios das curvas horizontais; 

a.2) larguras das faixas de rolamento nos trechos retos; 

a.3) larguras das faixas de rolamento nas curvas; 

a.4) superinclinação da pista nas curvas; 

a.5) existência e largura dos acostamentos; 

a.6) compatibilidade entre a velocidade de operação e a velocidade máxima aceitável para as 

características geométricas existentes; 

b) CAPACIDADE: 

b.1) compatibilidade entre as características da rodovia existente e aquelas exigidas para o 

tráfego que nela circula; 

c) SINALIZAÇÃO: 

c.1) atendimento da sinalização mínima exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelos 

manuais do Contran; 

d) ELEMENTOS DE SEGURANÇA: 

d.1) existência e condições de elementos de segurança capazes de mitigar os acidentes; 

e) OUTRAS CONDIÇÕES DO TRECHO: 
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e.1) existência de acessos irregulares; 

e.2) existência de ocupação de faixa de domínio que possa proporcionar acidentes; 

e.3) existência de material na pista que pode reduzir a aderência dos pneus; 

e.4) outros. 

37. O aspecto da GEOMETRIA é especialmente importante porque está relacionado à 

estabilidade dos veículos na pista. A incompatibilidade da velocidade de tráfego com as 

características geométricas resulta em perda de controle do veículo, derrapagens, saídas de pista, 

capotamentos. 

38. O aspecto da CAPACIDADE também é extremamente relevante. Rodovias com tráfego 

superior à sua capacidade - especialmente as de pista simples - levam os motoristas a recorrerem a 

manobras perigosas, principalmente ultrapassagens, e a andarem mais rápido nos trechos de pista 

livre para compensarem o tempo em que passaram atrás de veículos mais lentos. 

39. O aspecto da SINALIZAÇÃO é importante para que os motoristas sejam advertidos de 

situações potencialmente problemáticas ou perigosas e das regras de circulação naquele trecho. O 

Manual de Sinalização Rodoviária do Dnit, 2010, se inicia com as seguintes palavras: 

O aumento acentuado da frota de veículos, aliado à crescente qualidade dos veículos em 

circulação nas estradas brasileiras e ao fato de não ter havido uma evolução da malha rodoviária do 

País compatível com a dos veículos e a do tráfego fizeram com que a sinalização assumisse uma 

importância crescente na segurança viária. 

40. Já os ELEMENTOS DE SEGURANÇA, especialmente as defensas metálicas e as barreiras 

de concreto, são importantes na mitigação de acidentes, evitando que saídas de pista resultem em 

quedas em precipícios, colisão com objetos localizados na beira da pista ou colisões com veículos que 

trafegam em sentido contrário. 

41. As OUTRAS CONDIÇÕES DO TRECHO foram consideradas para contemplar situações 

potenciais que poderiam ser importantes em casos específicos. 

42. A verificação de todos esses elementos se baseou nos manuais do Dnit, especialmente: 

a) Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, 1999 (condições de geometria e de 

capacidade); 

b) Manual de Estudos de Tráfego, 2006 (condições de geometria); 

c) Manual de Sinalização Rodoviária, 2010 (condições da sinalização); 

d) Manual de Defensas Rodoviárias, 1979 (elementos de segurança); 

e) Manual de Projeto de Interseções, 2005 (outras condições do trecho); 

43. Foram necessários levantamentos de campo para se tomar conhecimento da realidade de 

cada um desses nos trechos fiscalizados. O trabalho de levantamento das características a partir de 

projetos e bancos de dados necessitou ser complementado por medições e levantamentos in loco pelos 

seguintes motivos: 

a) o Dnit não possui projetos ou levantamentos de todos os trechos fiscalizados que indiquem as 

características geométricas da pista existente; 

b) o Dnit não possui projetos ou levantamentos de todos os trechos fiscalizados que permitam 

conhecer a sinalização existente; 

c) o Dnit não possui projetos ou levantamentos de todos os trechos fiscalizados que indiquem os 

elementos de segurança existentes; 

d) ainda que possuísse esses projetos ou levantamentos, eles indicariam as condições desses 

elementos na época de sua implantação e não refletiriam suas condições de manutenção, o que 

somente poderia ser verificado in loco. 

B. Extrapolação dos resultados 

44. É importante frisar que a amostra selecionada não tem representatividade estatística, de 

modo que o percentual de trechos que tenham apresentado algum indício de irregularidade não 

representa todos os pontos concentradores de acidentes das rodovias federais. Por isso, os resultados 

dessa auditoria não podem ser extrapolados indistintamente para os trechos rodoviários sob 

jurisdição do Dnit. 
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45. Tendo em vista a grande quantidade de locais concentradores de acidentes existentes nas 

rodovias federais e a limitada capacidade da Secretaria de realizar as fiscalizações, a realização do 

trabalho em um número maior de locais se mostrou inviável. 

C. Achados de auditoria 

46. Os achados mais recorrentes - foram apontados em todos os relatórios - dizem respeito à 

geometria, à capacidade da rodovia e à sinalização. Achados referente a elementos de segurança 

foram apontados em duas situações, um relativo à ausência e outro à falta de manutenção. 

Tabela 3 - relação entre os achados e os trechos em que foram apontados 

Achado 

Trecho 

BR-

101/BA 

km 

554-555 

BR-

262/ES 

km 

29-35 

BR-

381/MG 

km 

343-352 

BR-

381/MG 

km 

425-433 

BR-

470/SC 

km 

191-196 

A classe da rodovia não está de 

acordo com a demandada pelo tráfego atual. 
X X X X X 

Os elementos geométricos da rodovia 

(raios mínimos de curva, rampas máximas, 

largura de faixa, superlargura, 

superelevação) não atendem às exigências 

normativas. 

X X X X X 

A sinalização não atende às 

exigências normativas. 
X X X X X 

As condições de manutenção das 

barreiras/defensas existentes comprometem 

sua eficácia. 

 
  

X 
 

Ausência de defensas em face de 

talude íngreme em área de alto índice de 

acidentes. 

X 
    

As terceiras faixas implantadas no 

trecho não atendem às exigências 

normativas. 

 
 

X 
  

   

C.1. CAPACIDADE 

47. O achado de auditoria referente à capacidade da rodovia foi indicado em todos os trechos 

fiscalizados. Ele significa que as características geométricas das rodovias, inclusive o fato de elas 

serem simples, não atendem às exigências do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais para 

o tráfego existente. 

48. A tabela a seguir apresenta um resumo que demonstra essa incompatibilidade. As classes 

das rodovias mencionadas estão de acordo com os itens 3.2.2 e 5.8 do Manual de Projeto de Rodovias 

Rurais, DNER, 1999. 

Tabela 4 - Comparativo entre as classes das rodovias nos trechos fiscalizados e as classes 

demandadas pelos tráfegos atuais 

B

R 

U

F 

Seg

mento 
Relevo1 

Classe 

atual 

VMDa 

atual (ano)3 

VMD 

máximo para 

classe atual 

Classe 

demandada pelo 

VMD atual 

1

01 

B

A 

554

-555 

montan

hoso 
I-B 

10.703 

(2014) 
1.000 I-A 

2

62 

E

S 

29-

35 

montan

hoso2 
II 

13.853 

(2013) 
1.400 I-A 

3

81 

M

G 

343

-352 

montan

hoso 
II 

12.373 

(2012) 
1.400 I-A 

3

81 

M

G 

425

-433 

montan

hoso 
II 

19.381 

(2009) 
1.400 I-A 

4

70 

S

C 

191

-196 

montan

hoso 
III 

10.703 

(2014) 
700 I-A 
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1 Relevo predominante no segmento. Dados obtidos do SGV - Sistema Georreferenciado de Informações Viárias do 

Dnit 

2 O SGV classifica o trecho como plano, o que é um erro de registro do sistema já que as características de relevo 

da região e de geometria da pista são claramente de terreno montanhoso. A classificação do trecho como montanhoso foi 

confirmada a partir do Anteprojeto para aumento da capacidade e restauração da pista existente da BR 262-ES 

3 Volume Médio Diário anualizado - corresponde ao tráfego médio que circula durante o ano na rodovia somados 

os dois sentidos 

49. A tabela seguinte resume algumas das principais características de cada classe de rodovia. 

Essas características dependem do tipo de terreno - plano, ondulado ou montanhoso. Como todos os 

locais fiscalizados são de relevo montanhoso, as características apresentadas serão para esse tipo de 

terreno. As características de cada classe para os demais tipos de terreno podem ser conferidas no 

item 5.8 do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais. 

Tabela 5 - Características técnicas das rodovias em áreas rurais de acordo com sua classe de 

projeto 

Característica 

Valores limites das características para a classe - região montanhosa 

0 I-A I-B II III 
IV-

A1 

IV-

B1 

Tipo de pista 
Du

pla 

Du

pla 

Si

mples 

Si

mples 

Si

mples 

Si

mples 

Si

mples 

Controle de acesso 
Tot

al 

Pa

rcial 
     

Velocidade diretriz 
80 

km/h 

60 

km/h 

60 

km/h 

50 

km/h 

40 

km/h 

30 

km/h 

30 

km/h 

Distância mínima de 

visibilidade de parada 

desejável 

14

0 m 

85 

m 

85 

m 

65 

m 

45 

m 

30 

m 

30 

m 

Distância mínima de 

visibilidade de parada 

absoluta 

11

0 m 

75 

m 

75 

m 

60 

m 

45 

m 

30 

m 

30 

m 

Distância mínima de 

visibilidade de 

ultrapassagem 

- - 
42

0 m 

35

0 m 

27

0 m 

18

0 m 

18

0 m 

Superelevação 

máxima 

10

% 

10

% 

10

% 
8% 8% 8% 8% 

Raio mínimo de 

curva horizontal 

21

0 m 

11

5 m 

11

5 m 

80 

m 

50 

m 

25 

m 

25 

m 

Rampa máxima 5% 6% 6% 7% 8% 8% 
10

% 

Largura da faixa de 

rolamento 

3,6

0 m 

3,6

0 m 

3,6

0 m 

3,3

0 m 

3,3

0 m 

3,0

0 m 

2,5

0 m 

Largura do 

acostamento externo 

3,0

0 m 

2,5

0 m 

2,5

0 m 

2,0

0 m 

1,5

0 m 

0,8

0 m 

0,5

0 m 

1 Pode ser não pavimentada 

50. Cotejando-se as colunas "VMDa atual (ano)" e "VMD máximo para classe atual" da Tabela 

4, verifica-se que o tráfego atual nas rodovias fiscalizadas é cerca de 10 vezes superior ao tráfego 

máximo que permite sua operação em níveis de serviço adequados. Esse é um fator que gera muito 

risco de acidentes, pois resulta na necessidade de um maior número de ultrapassagens sem que as 

características da via proporcionem melhores condições de ultrapassagem. Ademais, os motoristas 

tendem a andar mais rápido nos trechos de pista livre para compensarem o tempo em que passaram 

atrás de veículos lentos, mais uma vez sem o respaldo de melhores condições geométricas da pista. A 

principal causa dessa realidade é o histórico de falta de investimentos para melhoramento das 

rodovias, grande parte construída na década de 70, e adequação ao tráfego existente. 

C.2. GEOMETRIA 

51. O achado de auditoria referente à geometria da pista foi indicado em todos os trechos 

fiscalizados. Ele significa que as características geométricas das rodovias, inclusive o fato de elas 

serem simples, não atende às exigências do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais para a 
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classe exigida nem às características geométricas que garantam a estabilidade dos veículos na 

velocidade de operação. 

52. Quanto ao atendimento às exigências do Manual de Projeto Geométrico, este achado está 

fortemente relacionado ao aspecto da capacidade, pois as características consideradas como 

paradigma - aquelas à que a rodovia deveria atender - são obtidas a partir da definição da classe de 

projeto exigida pela rodovia com base no volume de tráfego. 

53. Por exemplo: a curva localizada no km 343,7 da BR 381/MG possui raio de 101 m e a 

região da rodovia é montanhosa. Se a rodovia tivesse tráfego de até 1.400 veículos/dia seriam 

exigidas as características da Classe II (item 3.2.2 do Manual de Projeto Geométrico), com raio 

mínimo de 80 m (Tabela 5), e a curva atenderia às exigências normativas. Entretanto, o tráfego no 

trecho era de 12.373 veículos/dia já em 2012. Esse tráfego exige enquadramento mínimo na Classe I, 

para a qual o raio mínimo exigido é de 115 m. 

54. Outros dois aspectos importantes também foram avaliados: as superlarguras aplicadas à 

pista nos trechos em curva e as velocidades compatíveis com as características das curvas a partir da 

aplicação das equações apresentadas no Manual de Projeto Geométrico. 

55. A Tabela 6 indica as situações em que as características analisadas não foram atendidas. Os 

números entre parêntese indicam o número de pontos não atendidos e o número de pontos verificados 

(por exemplo, 3/5 indica que, dos cinco pontos verificados naquele trecho, três não atenderam àquele 

critério), já que em alguns trechos foram realizadas medições em mais de um local. 

Figura 1 - interpretação dos dados da Tabela 6 

 
Tabela 6 - relação de características geométricas não atendidas nos trechos fiscalizados 

Característica 

Trecho 

BR-

101/BA 

554-

555 

BR-

262/ES 

29-

35 

BR-

381/MG 

343-

352 

BR-

381/MG 

425-

433 

BR-

470/SC 

191-

196 

T

otal 

Largura mínima da faixa de 

rolamento1 

0/1 

0% 

3/3 

100

% 

2/6 

33,3% 

13/17 

76,5% 

2/9 

22,2

% 

2

0/36 

5

5,6% 

Superlargura da faixa de 

rolamento em curva1 

1/1 

100

% 

3/3 

100

% 

6/6 

100% 

14/14 

100% 

8/9 

88,9

% 

3

2/33 

9

7,0% 

Superelevação entre os 

valores mínimo e máximo 

0/0 

0% 

0/1 

0% 

2/2 

100% 

3/5 

60% 

0/3 

0% 

5

/11 

4

5,5% 

Superelevação suficiente 

para o raio existente e a velocidade 

de operação 

0/0 

0% 

1/1 

100

% 

2/2 

100% 

5/5 

100% 

3/3 

100

% 

1

1/11 

1

00% 

Compatibilidade da 

velocidade de operação com as 

0/0 

0% 

1/1 

100

2/2 

100% 

5/5 

100% 

3/3 

100

1

1/11 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

Característica 

Trecho 

BR-

101/BA 

554-

555 

BR-

262/ES 

29-

35 

BR-

381/MG 

343-

352 

BR-

381/MG 

425-

433 

BR-

470/SC 

191-

196 

T

otal 

características existentes % % 1

00% 

Existência de acostamento 
0/1 

0% 

1/1 

100

% 

2/2 

100% 

6/6 

100% 

1/3 

33,3

% 

1

0/13 

7

6,9% 

Rampa máxima 
0/1 

0% 

0/1 

0% 

1/4 

25% 

2/6 

33,3% 

2/3 

66,7

% 

5

/15 

3

3,3% 

1 Resultado de cada faixa de rolamento avaliada 

56. Verifica-se que a grande maioria dos pontos estudados não têm características geométricas 

compatíveis com as demandadas pelo tráfego atual. Chama a atenção que os principais fatores que 

influenciam na segurança - superlargura das faixas de rolamento em curva; superelevação suficiente 

para o raio existente e a velocidade de operação; compatibilidade da velocidade de operação com as 

características existentes; e existência de acostamento - foram atendidas em apenas três de 68 

medições. 

57. No que diz respeito às larguras das faixas e à existência dos acostamentos, convém 

mencionar uma característica comum nas rodovias fiscalizadas, à exceção da BR-101/BA. Em 

decorrência da existência de tráfego muito superior à capacidade das rodovias, as pistas, que 

deveriam ser compostas de uma faixa em cada sentido e acostamentos dos dois lados, foram 

adaptadas com a substituição de um ou de ambos os acostamentos por terceira faixa no sentido de 

subida, como se pode ver nas fotografias seguintes: 
Figura 2 - Plataforma das rodovias, com supressão de acostamento(s) e inclusão de terceiras faixas 
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Nesta ordem:BR-262/ES, BR-381/MG (km 343-352), BR-381/MG (km 425-433) e BR-470/SC 

 

C.3. SINALIZAÇÃO 

58. A sinalização foi verificada quanto ao atendimento às condições mínimas do Manual de 

Sinalização Rodoviária, do Dnit, que reflete as exigências do Código de Trânsito Brasileiro e dos 

manuais do Contran. 

59. Trata-se de critério bastante conservador, uma vez que as legislações aplicadas tratam de 

sinalização mínima que, não necessariamente, é a mais adequada para os trechos em questão. Se for 

levado em conta que os trechos escolhidos estão entre aqueles que mais registram acidentes, pode-se 

dizer com certeza que a sinalização mínima seria inadequada para os trechos estudados. Essa 

situação foi descrita no achado 3.3 do relatório que tratou do segmento da BR 470/SC (TC 

027.036/2014-6). 

60. Mesmo partindo de um critério conservador, foi identificado que todos os trechos 

percorridos contavam com sinalização insuficiente para atender às exigências mínimas da legislação. 

61. Embora essa condição reflita um retrato do momento da visita in loco, o histórico de 

contratos para os trechos fiscalizados indica se tratar de uma situação que se estende há algum 

tempo, já que não há contratos recentes de sinalização ou outros tipos de intervenção que incluem a 

instalação, revitalização ou manutenção da sinalização. 

62. Se, por um lado, a sinalização se mostrou inadequada, por outro lado verificou-se que 

estavam em curso contratos do Programa BR-Legal nas rodovias BR 101/BA, BR262/ES e BR 470/SC. 

Esse projeto será tratado em seção específica desse relatório. Na BR 381/MG há obras de duplicação 

contratadas, que incluem a execução de um novo projeto de sinalização. 

C.4. ELEMENTOS DE SEGURANÇA 

63. Apenas em dois dos cinco trechos verificou-se inadequação dos elementos de segurança - 

barreiras ou defensas. Em uma situação a inadequação se configurou pela ausência desses elementos 

em curvas que concentram acidentes. Em outra, se configurou pela sua falta de manutenção, já que os 

elementos existem no local, mas já estão tão avariados que não mais atendem ao seu propósito. 

Figura 3 - Falta de defensas na BR 101/BA e defensas danificadas na BR 381/MG    
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64. Nesses casos, pode-se afirmar com segurança que essas condições dos elementos de 

segurança se estendem a bom tempo. 

65. Do mesmo modo que a sinalização, os contratos de duplicação e do Programa BR-Legal 

incluem a instalação e a troca de defensas metálicas, estando sua eficácia, posteriormente, 

condicionada à efetiva manutenção. 

C.5. OUTRAS CONDIÇÕES DO TRECHO 

66. Buscou-se identificar outras condições do trecho que proporcionassem a ocorrência de 

acidentes. Duas situações foram identificadas: 

a) na BR 101/BA, km 554 555, a falta de manutenção e limpeza da drenagem e a existência de 

acesso de fazenda com capacidade de comprometer a aderência pneu-pista ao proporcionar o 

acúmulo de água na pista e o carreamento de areia e terra para o pavimento; 

b) na BR 38/MG, km 343 352, a proximidade de valetas profundas de drenagem com a pista de 

rolamento, decorrente da criação de terceiras faixas a partir da supressão dos acostamentos, 

proporcionando o tombamento de veículos e caminhões que caem nas valetas com as rodas externas. 

67. Em ambos os casos a possibilidade de ocorrência de acidentes foi confirmada pelos policiais 

rodoviários que acompanharam as equipes de fiscalização ou pela equipe do Dnit. 

D. Atuação do Dnit nas questões que dizem respeito à segurança viária 

68. Foram realizadas reuniões com setores do Dnit que atuam de alguma maneira na mitigação 

acidentes, seja na área de planejamento, projetos, operações ou normativos. Foram realizadas 

reuniões com as seguintes coordenações: 

a) Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimento - Coordenação de 

Avaliação de Viabilidade e Desempenho; 

b) Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos; 
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c) Coordenação Geral de Operações Rodoviárias - Coordenação de Segurança e Engenharia de 

Trânsito; e 

d) Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. 

  

Figura 4 - Destaque do organograma do Dnit demonstrando a relação hierárquica dos setores 

com os quais foram feitas reuniões 

  
69. A partir dessas reuniões, procurou-se saber como o Dnit leva em consideração a questão da 

segurança viária na escolha das obras que serão realizadas, na análise dos elementos de projeto 

geométrico, e na operação da rodovia - especialmente sinalização e controle de velocidade -, tendo 

em conta os resultados das fiscalizações que apontaram preponderantemente problemas de 

capacidade, geometria e sinalização das rodovias. Também se procurou saber como a questão da 

segurança está sendo considerada na elaboração ou revisão de normativos e manuais da Autarquia. 

70. Nos itens a seguir serão apresentadas as informações obtidas nas reuniões e por meio de 

ofícios de requisição, seguidas das respectivas análises, quando for o caso. Nos títulos referentes a 

sinalização e a controle de velocidade não serão feitas análises porque os dois temas já estão sendo 

tratados em outros processos, constituídos especificamente para acompanhar os dois programas. 

D.1. Consideração da segurança viária na escolha das obras que serão realizadas 

71. Esse assunto foi tratado com a Coordenação Geral de Planejamento e Programação de 

Investimento, responsável pela elaboração e avaliação dos Estudos de Viabilidade Técnico 

Econômico Ambiental (EVTEA) das obras do Dnit (art. 69, inciso III, do Regimento Interno do Dnit). 

72. Segundo informação prestada no Ofício 463/2015/Audint/Dnit (peça 15, p. 6), encontra-se 

vigente o contrato PP 940/2014 00 cujo objeto se destina a avaliar a pré-viabilidade de 

aproximadamente 60 trechos de vias e a viabilidade de 20 trechos. Os empreendimentos foram 

selecionados com as seguintes premissas: 

a) trechos rodoviários com VMD estimado igual ou superior a 5.000 veículos; 

b) trechos de vias constantes do PNLT ainda não atendidos no PAC; 
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c) trechos a implantar, a pavimentar ou de jurisdição não federal (absorção) que se encontram 

em eixos estruturantes; 

d) eixos de integração e desenvolvimento; e 

e) vias que proporcionem a indução ao desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira 

agrícola e mineral. 

73. Em relação ao planejamento das obras que a Autarquia executa existem duas situações: 

a) obras não incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que possuem 

EVTEA; e 

b) obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que, de acordo com a Portaria/DG 

1.562, de 26/12/2008 (peça 18), estão dispensados da existência de EVTEA. 

D.1.1. Obras não incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

74. De acordo com a Portaria/DG 1.705/2007 (peça 19), artigos 1º e 2º, as obras de 

implantação, construção, adequação e ampliação de capacidade são, necessariamente, objetos de 

estudos de viabilidade, à exceção das obras inclusas no PAC em decorrência da Portaria/DG 

1.562/2008. Os artigos 5º e 6º da Portaria/DG 1.705/2007 dispensa dos estudos de viabilidade obras 

para correção de pontos críticos e de manutenção (Crema, restauração, recuperação ou 

conservação). 

75. Os Estudos de Viabilidade de Rodovias federais devem ser feitos com base no normativo EB 

101: Estudos de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental de Rodovias, documento integrante da 

Publicação IPR 726 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - 

Escopos Básicos / Instruções de Serviço, Dnit, 2006 (peça 20). 

76. Para definição e cálculo dos benefícios diretos o normativo estipula que deve ser 

considerado o número de acidentes: 
3.3.2 Definição e Cálculo dos Benefícios 

... 

Os benefícios passíveis de identificação e de cálculo para os fins de avaliação nos estudos de viabilidade técnico-

econômica de rodovias são definidos conforme indicado a seguir: 

a) benefícios diretos: resultantes de investimentos que impliquem em minimização dos custos de transporte, 

considerando a redução dos custos operacionais dos veículos, e ainda do tempo de viagem, custos de manutenção e 

número de acidentes. Os benefícios se aplicam aos tráfegos normal, desviado e gerado. 

... 

3.3.2.1 Cálculo dos Benefícios Diretos 

Assim, devem ser considerados os: 

... 

c) Custos de acidentes: envolvendo a segurança do trânsito para o usuário, que se configura como fator da máxima 

importância nos projetos de implantação ou de melhoramentos de rodovias. Os custos de acidentes serão quantificados em 

grandezas tais que tornem possível o inter-relacionamento com os benefícios obtidos. Os valores relativos a custos de 

acidentes deverão ser justificados por meio de comparação com outros de estudos realizados em rodovias de 

características semelhantes. Para cálculo recomenda-se a metodologia adotada pelo DNIT. 

... 

77. Desse modo, a questão dos acidentes deve ser considerada no conjunto dos fatores 

componentes dos custos. 

78. Por essa razão, de acordo com o Dnit, os EVTEA sempre consideram a proposição de 

soluções para pontos críticos de acidentes. Os locais críticos são identificados a partir dos dados 

históricos de acidentes registrados pelo DPRF, além de se considerar informações repassadas pelas 

Superintendências Regionais dos Dnit e pelas Unidades Locais da Autarquia. Os custos referentes aos 

acidentes são levantados com base na Publicação IPR 733 - Custos de acidentes de trânsito nas 

rodovias federais, 2004 (peça 21). 

79. Quando da elaboração dos projetos, seja pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento de 

Projetos, seja por empresas contratadas, é feito o desenvolvimento da solução indicada no EVTEA 

para os pontos críticos. 

D.1.2. Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

80. Na edição 252 do Diário Oficial da União, de 29/12/2008, foi publicada a Portaria/DG 

1.562/2008 com o seguinte teor: 
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Art. 1º Reconhecer e declarar como de relevante interesse social, inadiáveis, as obras de infra-estrutura de 

transportes, sob jurisdição do ministério dos Transportes e, sob gerenciamento e administração do DNIT, constantes do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, dispensando-as dos estudos de viabilidade técnica e econômica. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União - DOU. 

81. Por essa razão, as obras do PAC de responsabilidade do Dnit não são objeto de EVTEA. 

82. A tabela a seguir, montado a partir dos dados fornecidos pelo Dnit, apresenta a quantidade 

de contratos da Autarquia e sua separação em PAC e não-PAC. Foram considerados apenas os 

contratos de obra. Os dados completos se encontram no Ofício 372/2015/Audint-Dnit, de 23/4/2015 

(peça 14): 

Tabela 7 - Contratos do Dnit - PAC e não-PAC 
Tipo de contrato Quantidade total PAC não-PAC 

Restauração 
1

3 

1.238,24 

km 

1

3 

1.238,24 

km 
0 

0,00 k

m 

Manutenção/Crema 
1

97 

29.238,8

7 km 

1

97 

29.238,8

7 km 
0 

0,00 k

m 

Melhoramentos 
1

3 

460,47 k

m 

1

3 

460,47 k

m 
0 

0,00 k

m 

Duplicação 
5

7 

1.949,50 

km 

5

7 

1.949,50 

km 
0 

0,00 k

m 

Construção 
5

8 

2.585,71 

km 

5

0 

2.235,81 

km 
8 

349,9

0 km 

Eliminação de pontos 

críticos 
7 

283,90 k

m 
7 

283,90 k

m 
0 

0,00 k

m 

TOTAL 
3

45 

35.756,6

9 km 

3

37 

35.406,7

9 km 
8 

349,9

0 km 

D.1.3. Análise 

83. Verifica-se que o normativo que trata dos Estudos de Viabilidade Técnico-Econômico-

Ambiental de Rodovias exige a consideração dos acidentes na análise de custo-benefício dos 

empreendimentos. A análise feita na Coordenação Geral de Planejamento e Programação de 

Investimento leva em conta os registros de acidentes do DPRF e os custos provenientes de estudo do 

Dnit. 

84. Convém considerar, entretanto, os seguintes pontos: 

a) as obras do PAC correspondem a 97,7% (337 contratos) do número de contratos de obras 

vigentes do Dnit. Ou seja, apenas 2,3% (8 contratos) das obras da autarquia não são dispensadas do 

EVTEA (peça 22); 

b) o Dnit faz EVTEA apenas para as obras de implantação, construção, adequação e ampliação 

de capacidade. Esse tipo de contrato representa, atualmente, apenas 14,0% da malha coberta por 

contratos pelo Dnit (peça 22); 

c) como a análise dos locais concentradores de acidentes é feita no EVTEA, pelos pontos 

anteriores conclui-se que somente as obras de implantação, construção, adequação e ampliação de 

capacidade não incluídas no PAC estão, necessariamente, sujeitas a esse tipo de análise. Em relação 

aos contratos vigentes, esse percentual representa apenas 1,0% da malha coberta por contratos do 

Dnit (peça 22); 

85. O Dnit possui um tipo de contrato específico para correção de pontos críticos. Entretanto, 

são raros os contratos celebrados para esse fim. Desde 2010 foram celebrados apenas quatro 

contratos (peça 13, p. 7). Segundo informações levantadas nas reuniões com o Dnit, isso se deve à 

dificuldade de conseguir empresas interessadas em realizar essas obras em decorrência de sua baixa 

materialidade, já que são obras pontuais e pequenas. Atualmente, encontram-se vigentes sete 

contratos (2,0% do total de contratos de obra do Dnit) (peça 22). 

86. Para a solução das condições que proporcionam a ocorrência de acidentes nos pontos 

críticos dois tipos de abordagem podem ser considerados: intervenções de baixo custo, geralmente 

relacionadas à sinalização e aos elementos de segurança; ou intervenções de maior custo, incluindo 

melhorias de traçado. 
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87. Os levantamentos realizados nas fiscalizações e o próprio processo de seleção dos locais a 

serem fiscalizados demonstraram que os pontos concentradores de acidentes nos trechos rurais das 

rodovias estão, em sua maioria, relacionados a locais com geometria desfavorável. Desse modo, a 

solução de segurança de pontos críticos deve passar, necessariamente, pela melhoria da geometria da 

rodovia. 

88. Dentre os tipos de contrato do Dnit, as obras de construção de rodovia já implantada e de 

adequação de capacidade podem incluir alteração de traçado. O Dnit informou que em obras de 

restauração e Crema também podem haver alterações de traçado, embora, nesses casos seja fato raro 

esse tipo de alteração. 

89. Como já foi mencionado anteriormente, as obras de construção, implantação, adequação e 

ampliação de capacidade representam, atualmente, apenas 14,0% da malha coberta por contratos do 

Dnit, em outras palavras, muitos acidentes ocorrerão até que todas as rodovias federais tenham sua 

capacidade adequada por meio desses tipos de obras. 

90. Tudo isso mostra que a maneira com que o Dnit vem tratando as intervenções nos pontos 

críticos concentradores de acidentes não proporciona uma solução da questão por não ser capaz de 

atingir uma quantidade significativa de pontos críticos, pelo menos não em um prazo razoavelmente 

curto. 

91. Para aperfeiçoar essa atuação, torna-se necessário que a Autarquia consiga agir sobre uma 

maior extensão da malha de forma tempestiva, resultando, também, em mais pontos críticos tratados. 

Nesse sentido, uma opção seria a inclusão da análise e tratamento de pontos críticos nos projetos de 

manutenção rodoviária - Crema e restauração, contratos que cobrem grande parte da malha 

rodoviária federal. 

92. Como, mais cedo ou mais tarde, toda a malha viária federal terá que passar por 

manutenção, a inclusão da análise desses pontos pode incrementar significativamente a quantidade de 

pontos tratados de forma tempestiva. Para se ter uma ideia do impacto dessa iniciativa, atualmente, os 

contratos de manutenção representam 86,0% da malha coberta por contratos do Dnit e 58,7% da 

malha federal não concedida (peça 22). 

93. Portanto, a inclusão do tratamento de pontos críticos nos contratos de manutenção do Dnit 

representaria um enorme salto na melhoria da segurança viária nas rodovias federais em um curto 

espaço de tempo.  

D.2. Consideração da segurança viária na análise dos elementos de projeto 

94. Esse assunto foi tratado com a Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos, 

responsável pela elaboração e análise de projetos de infraestrutura rodoviária e obras conexas (art. 

73, art. 75, incisos I e III e art. 76, incisos I e V do Regimento Interno do Dnit). 

95. Conforme descrito no item anterior, em relação aos pontos críticos de acidentes a 

Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos desenvolve a solução previamente determinada 

no EVTEA para os pontos críticos. Além disso, seus projetos devem ser elaborados em consonância 

com os manuais e normas do Dnit. 

96. Quando os projetos são realizados por empresas contratadas para esse fim específico, o 

papel da Coordenação-Geral é de analisá-los, o que é feito à luz dos mesmos elementos: EVTEA e 

manuais e normas do Dnit. 

97. Questionado sobre a existência de capítulos específicos para abordar a segurança viária e o 

tratamento de pontos críticos nos projetos do Dnit, a Autarquia mencionou a Publicação IPR 

726/2006 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, que orienta que, 

na fase preliminar da elaboração do projeto sejam feitos estudos de segurança de trânsito. O resumo 

desses estudos seria feito dentro dos capítulos que tratam dos estudos de tráfego, do projeto 

geométrico e do projeto de sinalização. 

98. O Dnit também foi questionado sobre a utilização, em seus projetos, da técnica de Auditoria 

de Segurança Viária (ASV) ou outra técnica de identificação e tratamento de riscos em vias. 

99. Respondeu que observa muitos aspectos relacionados à Auditoria de Segurança Viária nas 

diversas disciplinas que compõem o projeto básico e executivo e que estão interligadas para 
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contribuição para uma via mais segura: geometria, pavimentação, drenagem, sinalização e obras 

complementares. 

100. Mais enfaticamente, a partir da criação e estruturação do Programa BR-Legal, e da 

Instrução de Serviço/DG 01/2015 (peça 23), tem-se buscado aprimorar e atender ao que preconiza 

uma Auditoria de Segurança Viária e ter uma visão mais crítica na avaliação de locais ou situações 

com potenciais riscos de acidentes. 

D.2.1. Análise 

101. Verifica-se que, na sistemática atual do Dnit, o projeto incorpora as soluções dadas aos 

pontos críticos no EVTEA. 

102. Entretanto, conforme já tratado, apenas uma pequena parcela da malha rodoviária - e, 

consequentemente, dos pontos críticos - passa pelo processo de EVTEA, já que esse estudo somente é 

feito para obras de implantação, construção, adequação e ampliação de capacidade não incluídas no 

PAC. 

103. De acordo com a Publicação IPR 726/2006 - Diretrizes básicas para elaboração de 

estudos e projetos rodoviários, os projetos de restauração, melhoramento, adequação de capacidade e 

duplicação devem apresentar estudos de segurança de trânsito. 

104. O normativo que trata do Crema, por sua vez, (Instrução de Serviço DG/Dnit 08/2012, 

peça 24) não prevê nenhum exame específico em relação aos pontos críticos de acidentes. 

105. A possível solução apontada para essa baixa cobertura, de incluir nos projetos de 

manutenção rodoviária a análise e o tratamento de pontos críticos, depende de uma mudança, 

também, nas exigências dos projetos. 

106. Isso por dois motivos: os projetos de manutenção do tipo Crema não preveem nenhuma 

análise de segurança viária; e os projetos de restauração, embora tenham a obrigação normativa de 

incluírem levantamentos e tratamento de pontos críticos, nem sempre apresentam estudos detalhados 

e individualizados desses pontos. 

107. Como a questão da segurança é tratada nos levantamentos preliminares do projeto 

juntamente aos outros levantamentos, não há uma explicitação dos problemas identificados, possíveis 

causas e soluções propostas. 

108. Para suprir essa lacuna, torna-se necessário que os projetos, tanto os de manutenção 

quanto os de construção, duplicação e melhoramento, apresentem capítulo específico que trate da 

segurança viária. Desse modo, garante-se que, tanto os pontos críticos quanto os potencialmente 

críticos sejam enfrentados e corrigidos. Assim, além de aumentar a cobertura com a inclusão do 

aspecto da segurança viária nos contratos de manutenção, garante-se que também os 

empreendimentos que não contam com EVTEA tratem desse aspecto. 

109. Ainda nesse sentido, a abordagem da segurança viária nos projetos permite não somente 

uma análise a posteriori, quando se identificam os pontos nos quais já ocorrem muitos acidentes, mas 

também uma análise a priori, quando, ainda na fase de projeto, são identificadas situações de risco, 

resultando na alteração do projeto para evitá-las antes mesmo das obras implantadas. Uma possível 

metodologia é a Auditoria de Segurança Viária (ASV, do inglês Road Safety Audits), mundialmente 

difundida. No Brasil, a realização de ASV é conhecida, mais ainda incipiente. 

110. Em sua manifestação acerca do Relatório Preliminar de Auditoria o Dnit faz referência ao 

Transport and Road Research Laboratory (TRRL) que aponta a ASV como um instrumento para evitar 

que os escassos recursos disponíveis, especialmente em países em desenvolvimento, sejam 

desperdiçados em projetos pouco seguros gerando gastos com a reformulação de vias pouco seguras e 

com acidentes que poderiam ser evitados (peça 15, p. 13). 

111. Citando a Austroads - Association of Australian and New Zealand Road Transport and 

Traffic Authorities, menciona que a Auditoria de Segurança Viária pode ser aplicada em cinco 

diferentes estágios entre o estudo de viabilidade e a operação e que há a necessidade de se definir em 

que estágio de cada tipo de projeto a técnica deve ser aplicada para otimizar os recursos (peça 15, p. 

13 16). 
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112. Muito embora o Dnit afirme que observa aspectos relacionados à Auditoria de Segurança 

Viária nas diversas disciplinas que compõem os projetos, a metodologia da Auditoria de Segurança 

Viária não consiste em atender normativos nos projetos, mas em se fazer uma análise, por equipe 

distinta da envolvida na elaboração do projeto, de situações de risco de acidentes que podem ser 

geradas no projeto, mesmo quando as normas são observadas. 

113. O modo de elaboração dos projetos de sinalização e defensas do BR-Legal descrito no 

Guia Prático BR-Legal (peça 25) contempla alguma análise mais apurada, tanto a posteriori quanto a 

priori, em relação à segurança viária nos segmentos objeto desse tipo de contrato. 

114. Por sua vez, a Instrução de Serviço/DG 01/2015 determinou que os projetos de 

implantação e pavimentação, duplicação, adequação de capacidade e restauração sigam as diretrizes 

de dimensionamento e as especificações de materiais constantes do Guia Prático BR-Legal, visando a 

uniformidade de padrão de sinalização nas Rodovias Federais. 

115. Nas reuniões realizadas com o Dnit foi informado que ainda não havia a definição de como 

as diretrizes do BR-Legal seriam aplicadas aos projetos de outros tipos, para atender o art. 4º da 

Instrução de Serviço/DG 01/2015, de modo que não se pode, por hora, ser feito uma análise mais 

detalhada dessa questão. Ainda assim, dois fatos devem ser notados: 

a) a obrigatoriedade prevista na IS 01/2015 não contempla os contratos de manutenção do tipo 

Crema, responsáveis pela maior cobertura da malha rodoviária; e 

b) a obrigatoriedade diz respeito somente às disciplinas "sinalização" e "defensas", que são o 

objeto dos projetos do BR-Legal. Nos demais projetos, que contemplam outras disciplinas (como 

geometria), continua não havendo normatização sobre a necessidade de uma análise global do projeto 

do ponto de vista da segurança viária. 

116. No Ofício 463/2015/Audint/Dnit (peça 15, p. 2 3), a Diretoria de Planejamento e Pesquisa 

informa que a CGDESP irá reforçar junto às Coordenações Setoriais a necessidade de apresentação 

de estudos detalhados e individualizados dos pontos críticos. 

117. Informa, também, que a CGDESP entendeu ser pertinente a inclusão nos projetos de 

manutenção, construção, duplicação e melhoramento, de capítulo específico que trata de segurança 

viária, bem como a adoção de metodologia de identificação e tratamento a priori dos locais de risco 

na fase de projeto. Essa medida, no entanto, necessita de metodologia estudada e aplicada para 

padronização das exigências por parte do Dnit. Menciona que diretrizes nesse sentido podem ser 

incluídas no projeto de revisão dos manuais de projeto e sinalização. 

118. Os comentários do Dnit em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria demonstram que, 

embora concorde com os apontamentos, a Autarquia entende não ser possível aplicar imediatamente 

as propostas apresentadas. Aponta como possível solução a adoção das seguintes medidas, nessa 

ordem: 

a) reforçar junto às Coordenações Setoriais a necessidade de apresentação de estudos 

detalhados e individualizados dos pontos críticos; 

b) criação de metodologia de identificação e tratamento a priori dos locais de risco na fase de 

projeto para padronização das exigências por parte do Dnit; e 

c) inclusão nos projetos de manutenção, construção, duplicação e melhoramento, de capítulo 

específico que trata de segurança viária. 

119. Vislumbra-se que a solução, após ser totalmente implementada, tem potencial para 

melhorar o modo de tratamento da segurança viária nos projetos. Entretanto, posta nessa ordem, não 

apresenta o melhor potencial de efetividade. 

120. A criação de metodologia para identificação e tratamento a priori dos locais de risco na 

fase de projeto demanda tempo e a realização de estudos e capacitação, de modo que é medida de 

médio a longo prazo. 

121. Por outro lado, a inclusão nos projetos de manutenção, construção, duplicação e 

melhoramento, de capítulo específico que trata de segurança viária não depende, necessariamente, da 

metodologia supracitada. Enquanto ela não existe, é possível identificar pontos que já são críticos e 

trata-los à luz das normas já existentes. Trata-se, portanto, de medida que pode ser aplicada e trazer 
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retorno em curto prazo. Além de trazer à luz essa importante matéria da engenharia rodoviária, 

possibilita a exigência, por parte do Dnit, de que a questão seja adequadamente abordada pelas 

empresas projetistas. 

122. A identificação a posteriori de pontos críticos, a partir dos dados de acidentes registrados 

pelo DPRF já é feita no programa BR-Legal, como se verá adiante. Além disso, no âmbito do 

Convênio 024/2006, celebrado entre o Dnit e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi 

desenvolvido o documento "Metodologia para identificação de segmentos Críticos", de maio de 2009, 

que pode ser usado como base para essa seleção (peça 26). 

123. Por fim, reforçar junto às Coordenações Setoriais a necessidade de apresentação de 

estudos detalhados e individualizados dos pontos críticos depende de positivação dessa 

obrigatoriedade em norma, sem a qual pode haver dificuldade de se exigir dos projetistas contratados 

essas análises detalhadas. Tal dificuldade é dirimida com a obrigação de se abordar a segurança 

viária em capítulo específico do projeto e de se estudar e tratar os pontos críticos nesse capítulo. 

124. Além disso, mais do que o reforço da necessidade de apresentar os estudos detalhados, é 

necessário oferecer capacitação aos servidores que atuarão na análise do capítulo de segurança 

viária dos projetos. 

125. Isso posto, entende-se que o Dnit pode tomar as mesmas medidas na seguinte ordem: 

a) modificar os normativos que tratam dos projetos de manutenção, construção, duplicação e 

melhoramento, incluindo capítulo específico para tratar de segurança viária, no qual seja obrigatória 

a identificação dos pontos críticos e a proposição de soluções para cada ponto ou segmento. 

Enquanto a metodologia de identificação e tratamento a priori dos locais de risco mencionada no item 

c seguinte não estiver desenvolvida, pode ser utilizada metodologia de identificação a posteriori, 

como a utilizada no BR-Legal ou a desenvolvida no convênio com a UFSC; 

b) capacitar os servidores que atuarão na análise do capítulo de segurança viária dos projetos; 

e 

c) adoção de metodologia de identificação e tratamento a priori dos locais de risco e definição 

dos estágios de cada tipo de projeto nos quais a metodologia deve ser aplicada de modo a otimizar os 

recursos. 

126. Também no Ofício 463/2015/Audint/Dnit (peça 15, p. 7), a COVIDE, responsável pelos 

estudos de viabilidade, contesta a informação prestada pela CGDESP, de que a coordenação de 

projetos desenvolve solução previamente determinada no EVTEA. A COVIDE esclarece não ter esse 

entendimento, já que o estudo de viabilidade tem como objetivo avaliar a relação custo/benefício de 

um determinado empreendimento, existindo uma sensibilidade na avaliação. Nessa fase não existem 

dados nem elementos técnicos suficientes específicos de cada disciplina como os necessários para a 

elaboração de um projeto. Não há, portanto, a identificação de todas as situações e a definição de 

todas as soluções. Assim, quando do projeto outras alternativas devem ser avaliadas. 

127. Esse entendimento reforça ainda mais a necessidade, já reconhecida pelo Dnit, de que a 

segurança viária tenha tratamento individual em capítulo específico dos projetos. 

D.3. Consideração da segurança viária na operação da rodovia - sinalização e controle de 

velocidade 

128. As questões afetas à operação rodoviária competem à Coordenação Geral de Operações 

Rodoviárias (art. 89 do Regimento Interno do Dnit). 

129. Os dois principais programas voltados à segurança de rodovias a cargo dessa 

Coordenação Geral são o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR Legal) e o 

Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV). 

130. O primeiro visa a prover as rodovias federais de sinalização e equipamentos de segurança 

adequados, considerando, inclusive, os locais de maior risco, de modo a proporcionar aos usuários da 

via condições mais seguras de tráfego. 

131. O segundo tem por objetivo o controle da velocidade dos veículos e a punição de 

motoristas infratores com o uso de equipamentos eletrônicos para controle de velocidade. 

D.3.1. Sinalização 
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132. O Dnit tinha por praxe tratar a sinalização de rodovias já implantadas dentro do escopo 

dos contratos de manutenção, conservação, restauração etc. A Portaria-MT 155, de 13/7/2006 (peça 

27), instituiu o Programa ProSinal, cujo objetivo era melhorar a sinalização da malha rodoviária, 

garantir orientação adequada aos usuários das rodovias e possibilitar maior segurança e melhor 

fluidez ao tráfego. 

133. Em 2013 foi lançado o Programa BR-Legal, que, além de unificar os programas Pro-Sinal 

e Pro-Defensas, buscou corrigir algumas falhas que impactaram negativamente a execução dos 

programas anteriores. Esse programa faz parte das ações do Brasil relacionadas à Década de 

Redução de Acidentes Rodoviários (2011-2020) criada pela ONU. 

134. O BR-Legal prevê a contratação, na modalidade Contratação Integrada do Regime 

Diferenciado de Contratações (RDC-CI), de empresas especializadas em sinalização rodoviária para 

a elaboração de projeto de sinalização vertical e horizontal e de defensas, implantação do projeto e 

manutenção pelo prazo de cinco anos. 

135. Na elaboração desse projeto, deve ser levado em conta o resultado de levantamentos e 

caracterização do trecho, tais como: identificação de elementos do projeto, índices de acidentes, polos 

geradores de tráfego, comportamento do tráfego, condições meteorológicas da região onde o trecho 

está inserido, levantamento da implantação de futuras melhorias no pavimento do trecho em estudo, 

deficiências gerais e levantamento de projetos de sinalização e dispositivos de segurança pré-

existentes. 

136. No que diz respeito aos índices de acidentes, estes deverão ser analisados quanto ao 

número, às causas e à localização para posterior tratamento com sinalização ostensiva e dispositivos 

de segurança, se for o caso. O engenheiro residente ou o supervisor de operações do Dnit também 

deverá ser consultado quanto a indicação de outras possíveis deficiências do trecho em estudo. No 

anteprojeto já consta a indicação dos pontos críticos notáveis, ou seja, aqueles em que ocorrem mais 

de oito acidentes anualmente, bem como já são previstos quantitativos para tratamento destes locais 

com solução de engenharia (peças 28 e 29). 

137. O TCU, por meio dos processos 012.286/2013 0, 012.287/2013 0, 006.371/2014 0 e 

006.374/2014 0, tem acompanhado a execução do programa BR-Legal e já verificou as fases de 

licitação e de análise dos projetos por parte do Dnit. 

138. Não existem, ainda, informações quanto ao impacto da implantação do programa na 

redução e na mitigação dos acidentes. 

D.3.2. Controle de velocidade 

139. Em 2009 o Dnit lançou edital para contratação de empresas para prestação de serviços 

necessários ao controle viário nas rodovias federais, mediante a disponibilização, instalação, 

operação e manutenção de equipamentos eletrônicos, com coleta, armazenamento e processamento de 

dados estatísticos e imagens de infrações. 

140. Essa ação marcou o início da implantação do Plano Nacional de Controle Eletrônico de 

Velocidade, no qual seriam instalados 2.696 equipamentos para monitorar 5.392 faixas de trânsito 

pelo prazo de cinco anos (peça 30). 

141. Em 2012 o Dnit apresentou estatísticas indicando redução do número total de acidentes em 

3,79% e de acidentes com vítimas fatais em 4,97% de janeiro a abril de 2012 em comparação com o 

mesmo período do ano anterior. Segundo o Dnit, a redução foi maior nos estados da federação que 

tiveram mais equipamentos funcionando no período (peça 31). 

142. Em 2014 o Dnit iniciou as discussões para a formatação final da nova versão no PNCV. 

Nela espera-se evoluir e corrigir falhas identificadas na primeira versão do programa. O cronograma 

disponível no sítio eletrônico do Dnit, atualizado em 12/05/2015, prevê a contratação dos serviços em 

outubro de 2015 (peça 32). 

143. O TCU tem acompanhado o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade por 

meio dos processos 012.051/2012-8, 019.468/2012-1, 041.534/2012-3 e 004.294/2014-9. 
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144. Na fase inicial do programa, em 2012, foram identificados atrasos na implantação e início 

da operação dos equipamentos e no desenvolvimento do sistema informatizado de geração dos autos 

de infração. 

145. Em 2014, quando o programa estava em pleno funcionamento, verificou-se falhas na 

emissão das infrações que incluíam problemas na qualidade das imagens e nos arquivos com os dados 

das ocorrências gerados pelos consórcios e atrasos nas etapas entre o registro das ocorrências e o 

envio das infrações, gerando a impossibilidade de aplicação de multas referentes a 92% do total de 

ocorrências ou de 78% das ocorrências com imagens válidas. 

146. Diante desses números e tendo em vista o planejamento da segunda fase do PNCV, o TCU, 

atendendo a solicitação do Dnit, fez propostas por meio de uma matriz SWOT para a implementação 

de melhorias nessa nova etapa. 

D.4. Consideração da segurança viária na elaboração e revisão de normativos e manuais 

147. Compete à Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa a revisão e a atualização de normas, 

manuais e publicações técnicas (art. 66 do Regimento Interno do Dnit). 

148. Nesse sentido, procurou-se saber quais ações, em curso ou em previsão, havia para 

atualização dos manuais da Autarquia, especialmente aquelas afetas às questões de segurança. 

149. Considerou-se, especialmente, o Manual de Projeto de Rodovias Rurais e o Manual de 

Sinalização Rodoviária. 

150. O primeiro, porque trata-se de documento de 1999, baseado na norma americana de 1994. 

Decorridos 21 anos, as mudanças ocorridas tanto nos veículos - de passeio e comerciais - que 

trafegam nas rodovias quanto no tráfego - volume e composição -, além de outras evoluções na 

engenharia rodoviária, demandam atualização da publicação. 

151. O segundo, tendo em vista as novas premissas para projeto de sinalização trazidas pelo 

programa BR-Legal e que podem ser parcialmente absorvidas pelo Manual de Sinalização 

Rodoviária, as quais apresentam critérios mais exigentes do que os da metodologia do atual Manual 

de Sinalização, que indica apenas a sinalização mínima exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

152. Nesse sentido, a Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa deu a conhecer um projeto, já 

em curso, de atualização dos dois manuais, apoiado pelo Laboratório de Transportes e Logística da 

Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC) por meio do Termo de Cooperação 

497/2012 (peças 33 a 36). Informou, também sobre as ações já tomadas no âmbito do Termo de 

Cooperação (peça 15, p. 9 10). 

153. Estão previstas discussões internas com os servidores do Dnit para a elaboração de 

minutas iniciais, posterior realização de fóruns presenciais com o público externo e, finalmente, a 

elaboração das minutas para consulta pública. 

154. Os cronogramas atuais são os seguintes: 

Tabela 8 - Cronograma da Meta 02.G do Termo de Cooperação 497/2012 

Atividade 
Prazo 

de conclusão 

Situação 

atual 

02

.G.I 
Estudos sobre o estado da arte e da prática 

mundial em segurança rodoviária 

abril/2

015 

concluíd

a 

02

.G.II 
Avaliação dos atuais normativos sobre traçado, 

topografia e geometria 

outubro

/2015 

em 

andamento 

02

.G.III 
Avaliação dos atuais normativos sobre sinalização 

e dispositivos de segurança 

outubro

/2015 

em 

andamento 

02

.G.IV 
Elaboração de fórum para discussão sobre 

normativos do Dnit na área de segurança rodoviária 

outubro

/2016 

em 

andamento 

02

.G.V 
Proposições de diretrizes para revisão / 

atualização dos normativos 

janeiro/

2017 

não 

iniciada 

Fonte: Termo de Cooperação 497/2012 - Estudos, pesquisas e programas de capacitação para desenvolvimento e 

consolidação de métodos e processos para suporte à gestão de competências da CGPERT vinculadas às áreas de 

segurança viária e operações rodoviárias (peça 37) 

D.4.1. Análise 
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155. Verifica-se que o Dnit já iniciou o processo de revisão de seus normativos referentes à 

infraestrutura das rodovias que mais afetam a segurança das rodovias. Ainda estão em fase inicial de 

discussão as questões e os pontos que serão revistos, de modo que existem todas as condições para 

que a segurança das rodovias seja cuidadosamente tratada. 

156. Por essa razão, é adequado que se recomende ao Dnit que dê especial atenção e prioridade 

à segurança das rodovias quando da elaboração dos novos normativos de geometria, sinalização e 

dispositivos de segurança. 

D.5. Acompanhamento do Dnit quanto ao impacto dos contratos sobre a segurança viária 

157. Atualmente o Dnit não possui uma metodologia nem uma ferramenta que o permita 

conhecer o impacto de suas ações - obras em geral e programas específicos - sobre a segurança das 

rodovias sob sua responsabilidade. 

158. Alguns levantamentos são feitos pontualmente, a exemplo do comparativo realizado em 

2012 para avaliar o impacto do PNCV, mas não há metodologia e levantamentos contínuos e 

sistemáticos que permitam construir uma visão sistêmica sobre o assunto. 

159. Nesse sentido, a Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimento 

desenvolveu uma planilha eletrônica em Excel que permite apresentar a evolução anual do número de 

acidentes e vítimas de um trecho rodoviário selecionado. 

160. Embora essa iniciativa permita o conhecimento do histórico anual de acidentes em trechos 

selecionados, ainda não torna possível uma visão sistêmica da situação nem a relação entre um 

contrato e a evolução dos acidentes. 

161. Entretanto, a Coordenação-Geral mencionou que pretende evoluir para um sistema que 

relacione os contratos do Dnit, a partir dos registros do Sistema de Acompanhamento de Contratos do 

Dnit (SIAC), aos registros de acidentes da Polícia Rodoviária Federal de modo que se possa 

vislumbrar os índices de acidentes antes, durante e depois do contrato. 

162. Desse modo, haverá potencial para um efetivo acompanhamento do impacto da atuação do 

Dnit sobre a segurança viária, inclusive permitindo a avaliação desse impacto caso a caso e em 

grupos de intervenções. 

163. Nesse sentido, a CGPERT (peça 15, p. 14 16) mencionou limitações decorrentes dos 

registros dos acidentes da DPRF, especialmente no que diz respeito à falta de confiabilidade, já que 

os registros não são georreferenciados e, por isso, não permitem a identificação inequívoca do local, 

e à dificuldade de acesso dos dados. Isso impediria, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de 

indicadores para apoiar a avaliação da segurança viária e o planejamento das ações. 

D.5.1. Análise 

164. Verifica-se que o Dnit reconhece a necessidade de realizar medidas para avaliar seus 

resultados e melhorar seu planejamento. Registrou, inclusive, uma iniciativa para relacionar os 

contratos aos dados de acidentes registrados pelo DPRF. 

165. Embora esteja vulnerável às limitações mencionadas pela CGPER, especialmente quanto à 

confiabilidade da localização dos registros de acidentes, a ferramenta tem o potencial de melhorar a 

situação atual em que se encontra o Dnit em relação ao acompanhamento de suas ações. 

166. Não foi fornecida informação sobre o cronograma de desenvolvimento dessa ferramenta, 

razão pela qual entende-se ser necessário solicitar que o Dnit apresente o cronograma previsto e o 

estágio atual de implantação. 

167. Quanto às limitações mencionadas pelo Dnit, especialmente em relação à organização e à 

disponibilização das informações necessárias à sua melhor atuação, nota-se que se referem ao campo 

de atuação de outros órgãos, sobre os quais o Dnit não possui ingerência. Foram mencionados, por 

exemplo, O Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), vinculado ao Ministério da Justiça, 

e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), vinculado ao Ministério das Cidades. Pode-se 

mencionar, também, o Ministério da Saúde, que possui informações sobre as pessoas atendidas em 

decorrência dos acidentes de trânsito. 

168. Nesse sentido, propõe-se recomendar ao Dnit que comunique a esses órgãos as deficiências 

encontradas em suas bases de dados e as melhorias necessárias para que elas atendam plenamente as 
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necessidades da melhoria da segurança viária, além de relatar as dificuldades que o Dnit tem no 

acesso aos dados para que os órgãos adotem as providências cabíveis. Também se propõe 

recomendar ao Ministério dos Transportes, ao qual o Dnit está vinculado, para que articule com os 

demais ministérios envolvidos a implementação das melhorias necessárias na qualidade dos registros. 

CONCLUSÃO 

169. A presente consolidação analisou os dados apresentados nas auditorias de cinco segmentos 

concentradores de acidentes realizadas por este Tribunal entre os meses de agosto e novembro de 

2014, nas quais se buscou avaliar alguns trechos rodoviários que, de acordo com dados do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), são concentradores de acidentes. Essa 

avaliação buscou aferir se esses trechos estão em conformidade com o que determinam as normas do 

Dnit, especialmente no tocante à sinalização, aos elementos de segurança e à geometria da via. 

170. Reuniu-se de forma sistêmica as informações produzidas pelas fiscalizações, visando 

identificar as situações mais comuns e relevantes e propor medidas para o aperfeiçoamento do 

tratamento de pontos críticos pelo Dnit. 

171. Como resultado das auditorias, verificou-se que todos os trechos fiscalizados não atendiam 

às exigências normativas nos seguintes aspectos (itens 32 a 67): 

a) classe da rodovia de acordo com a demandada pelo tráfego atual; 

b) elementos geométricos (raios mínimos de curva, rampas máximas, largura de faixa, 

superlargura, superelevação); 

c) sinalização. 

172. Outras situações de risco foram identificadas pontualmente, como a existência de defensas 

metálicas seriamente avariadas, a falta de manutenção e limpeza da drenagem, a existência de acesso 

de fazenda com capacidade de comprometer a aderência pneu-pista ao proporcionar o acúmulo de 

água na pista e o carreamento de areia e terra para o pavimento e a proximidade de valetas 

profundas de drenagem com a pista de rolamento, proporcionando o tombamento de veículos e 

caminhões que caem com as rodas nas valetas. Nessas situações, a possibilidade de ocorrência de 

acidentes foi confirmada pelos policiais rodoviários que acompanharam a equipe de fiscalização ou 

pela equipe do próprio Dnit. 

173. Todas essas situações foram avaliadas caso a caso nos respectivos processos de 

fiscalização individualizados dessa FOC. 

174. Os levantamentos realizados e o próprio processo de seleção dos locais a serem realizados 

demonstraram que os pontos concentradores de acidentes estão, em sua maioria, relacionados a 

trechos urbanos das rodovias e a locais de geometria desfavorável. Desse modo, ainda que algumas 

causas de acidentes possam ser tratadas por intervenções de baixo custo - geralmente relacionadas a 

sinalização e a elementos de segurança - a solução de segurança de pontos críticos, em especial nos 

trechos rurais, deve passar pela melhoria da geometria da rodovia, que elimina o principal fator 

causador de acidentes relacionado à via que é a geometria desfavorável. 

175. A fim de se conhecer como o Dnit atua na mitigação de acidentes, foram realizadas 

reuniões com as Coordenações-Gerais responsáveis pelo planejamento, pela elaboração e análise de 

projetos, pela operação rodoviária e pela elaboração e atualização de normativos e manuais. 

176. No que diz respeito ao planejamento e aos projetos, a questão da segurança viária é 

tratada na fase de elaboração do Estudos de Viabilidade Técnico Econômico Ambiental (EVTEA), 

conforme o normativo EB 101: Estudos de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental de Rodovias. A 

identificação dos pontos críticos para a segurança é feita a posteriori, a exemplo do que se fez nessa 

auditoria, ou seja, são identificados os locais nos quais já ocorrem muitos acidentes. Posteriormente, 

na elaboração dos projetos, o Dnit ou a empresa contratada desenvolvem as soluções indicadas no 

EVTEA. 

177. Há, porém, que se considerar alguns limitadores existentes nessa metodologia: 

a) com base na Portaria/DG 1.562/2008, o Dnit não realiza EVTEA para obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), programa que contempla 337 dos 345 (97,7%) contratos de obra 

vigentes; 
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b) o Dnit somente elabora EVTEA para obras de implantação, construção, adequação e 

ampliação de capacidade. Essas obras, já desconsideradas as do PAC, que não passam pelo EVTEA, 

correspondem, atualmente, a apenas 1,0% da malha coberta por contratos do Dnit; 

c) geralmente não é feita, nos projetos, uma análise específica sobre locais concentradores de 

acidentes ou com risco de acidentes para a proposição de soluções, mesmo nos casos para os quais 

não houve EVTEA. Não há previsão de capítulo específico nos projetos para que a questão da 

segurança seja detalhadamente enfrentada. 

178. O Dnit utiliza em algumas situações contratos específicos para correção de pontos críticos. 

Entretanto, são raros os contratos celebrados para esse fim em decorrência do desinteresse das 

empresas do ramo nessas obras da baixa materialidade, segundo a autarquia. Atualmente, encontram-

se vigentes sete contratos desse tipo (2,0% do total de contratos de obra do Dnit). 

179. Além disso, a COVIDE, coordenação responsável pelos estudos de viabilidade, avalia que 

a abordagem de custo-benefício que é feita nos EVTEA não é adequada e suficiente para indicar a 

melhor solução para os locais concentradores de acidentes, o que deveria ser feito na fase de projeto. 

180. Conclui-se, portanto, que essa forma de abordagem resulta que a maior parte dos pontos 

críticos não são adequadamente tratados, causando grande prejuízo financeiro e ceifando milhares de 

vidas todos os anos (itens 71 a 93). 

181. Para ampliar a gama de situações nas quais a questão da segurança é abordada, propõe-se 

três providências: 

a) incluir no escopo dos contratos de manutenção rodoviária (Crema e restauração) o 

tratamento de pontos críticos, inclusive se esse tratamento implicar a alteração de traçado; 

b) incluir nos projetos, tanto os de manutenção quanto os de construção, duplicação e 

melhoramento, capítulo específico que trate da segurança viária, no qual se identifiquem os pontos 

críticos por meio de metodologia padronizada e se proponha soluções para seu tratamento; 

c) adotar, no processo de avaliação do projeto, metodologia de análise a priori dos locais de 

risco que permita identificar e tratar situações de risco ainda em fase de projeto. Uma possível 

metodologia é a Auditoria de Segurança Viária (ASV, do inglês Road Safety Audits), mundialmente 

difundida, inclusive no Brasil. 

182. A partir dos elementos constantes na manifestação do Dnit acerca do Relatório Preliminar 

de Auditoria e de sua análise, conclui-se que, para otimizar a efetividade das medidas b e c supra, 

elas devem ser implementadas na mesma ordem em que são apresentadas (itens 94 a 127). 

183. No que diz respeito à operação rodoviária, os dois principais programas do Dnit são o 

Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR Legal) e o Plano Nacional de 

Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV). 

184. O BR Legal prevê a contratação, na modalidade Contratação Integrada do Regime 

Diferenciado de Contratações (RDC-CI), de empresas especializadas em sinalização rodoviária para 

a elaboração de um projeto de sinalização vertical e horizontal e de defensas, implantação do projeto 

e manutenção pelo prazo de cinco anos. 

185. O normativo do programa exige que seja levado em conta na elaboração dos projetos, 

dentre outras coisas os índices de acidentes que devem ser analisados quanto ao número, às causas e 

à localização para posterior tratamento com sinalização ostensiva e dispositivos de segurança, se for 

o caso. 

186. O TCU tem acompanhado a execução do programa BR-Legal e já acompanhou as fases de 

licitação e de análise dos projetos por parte do Dnit. 

187. Não existem, ainda, informações quanto ao impacto da implantação desse programa na 

redução e na mitigação dos acidentes. 

188. O Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) se iniciou em 2009. Em 

2012 o Dnit apresentou estatísticas indicando redução do número total de acidentes e de acidentes 

com vítimas fatais de janeiro a abril de 2012 em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

De acordo com o Dnit, a redução foi maior nos estados da federação que tiveram mais equipamentos 

funcionando no período. 
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189. O TCU tem acompanhado o PNCV. Na fase inicial do programa, em 2012, foram 

identificados atrasos na implantação e início da operação dos equipamentos e no desenvolvimento do 

sistema informatizado de geração dos autos de infração. Em 2014, quando o programa estava em 

pleno funcionamento, verificou-se falhas nas fases de processamento dos dados das ocorrências que 

geravam a impossibilidade de aplicação de multas referentes a 92% do total de ocorrências ou de 

78% das ocorrências com imagens válidas. 

190. Atualmente o PNCV está em fase de planejamento para lançamento da nova etapa, na qual 

espera-se corrigir diversos problemas ocorridos na etapa anterior. A contratação dos serviços está 

prevista para ocorrer em outubro de 2015 (itens 128 a 146). 

191. No que diz respeito à elaboração e atualização de normativos e manuais, o Dnit possui um 

projeto, já em curso, de atualização dos manuais de geometria e de sinalização, apoiado pelo 

Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC) 

por meio do Termo de Cooperação 497/2012. 

192. A Meta 2G - Estudos para proposição de revisão e atualização de normativos do Dnit 

relacionados à segurança viária - encontra-se em execução, com previsão de conclusão em janeiro de 

2017. 

193. Considerando o atual estágio de andamento do projeto de revisão das normas, entende-se 

adequado recomendar ao Dnit que dê especial atenção e prioridade à segurança das rodovias quando 

da elaboração dos novos normativos de geometria, sinalização e dispositivos de segurança (itens 147 

a 156). 

194. Por fim, verificou-se que o Dnit não faz um acompanhamento sistemático de suas ações no 

quesito segurança viária, nem mesmo nos programas que são voltados especificamente para esse fim, 

como é o caso do BR-Legal e do PNCV. Existem alguns levantamentos pontuais, mas mostram apenas 

um retrato da situação no momento, sem permitir uma constante avaliação da efetividade de sua 

atuação. 

195. Nesse sentido, encontra-se em desenvolvimento, sem previsão de conclusão, um sistema que 

relacionará os contratos do Dnit, a partir dos registros do SIAC, com os registros de acidentes da 

Polícia Rodoviária Federal de modo que se possa vislumbrar os índices de acidentes antes, durante e 

depois do contrato. 

196. Desse modo, haverá potencial para um efetivo acompanhamento do impacto da atuação do 

Dnit sobre a segurança viária, inclusive permitindo a avaliação desse impacto caso a caso e em 

grupos de intervenções. Por isso é importante que, uma vez desenvolvida essa ferramenta, os 

resultados dela decorrentes devem ser efetivamente utilizados pelas esferas de planejamento e decisão 

da Autarquia. 

197. Nesse sentido, se propõe a realização de diligência para que o Dnit apresente o 

cronograma previsto e a situação atual da criação e implantação desse sistema. 

198. O Dnit mencionou limitações decorrentes dos registros dos acidentes da DPRF, 

especialmente no que diz respeito à falta de confiabilidade, já que os registros não são 

georreferenciados e, por isso, não permitem a identificação inequívoca do local, e à dificuldade de 

acesso dos dados. 

199. Nesse sentido, propõe-se recomendar ao Dnit que comunique a esses órgãos as deficiências 

encontradas em suas bases de dados e as melhorias necessárias para que elas atendam plenamente as 

necessidades da Autarquia, além de relatar as dificuldades que o Dnit tem no acesso aos dados para 

que os órgãos adotem as providências cabíveis (itens 157 a 168). 

200. Ao longo deste relatório são apresentadas propostas de diligências e recomendações. Por 

essa razão apenas as providências preliminares serão apresentadas na proposta de encaminhamento, 

permanecendo as demais para as etapas seguintes do processo. 

201. As medidas elencadas neste relatório como necessárias para implementação pelo Dnit 

fazem parte, inclusive, da abordagem proposta no "Guía BID de Apoyo a Proyectos de Seguridad 

Vial" (Guia BID de Apoio a Projetos de Segurança Viária), do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) (http://www.iadb.org/es/temas/transporte/guia-bid-de-seguridad-vial/guia-



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

bid-de-apoyo-a-proyectos-de-seguridad-vial,4018.html). Muito embora esse guia não tenha servido 

como base para as análises registradas nesse relatório, as medidas nele apresentadas demonstram a 

pertinência das conclusões e proposições do presente trabalho. 

202. No quesito infraestrutura, o Guia aponta as seguintes medidas de melhoria da segurança 

viária. 

a) realização de inspeções de segurança viária periódicas nas vias existentes; 

b) existência de sistemas de identificação e gestão de trechos de concentração de acidentes; 

c) existência de anexos de segurança viária nos projetos rodoviários; 

d) existência de auditorias de segurança viária na fase de projeto; e 

e) avaliação do impacto em segurança viária na fase de planejamento. 

203. Em manifestação a respeito do Relatório Preliminar de Auditoria (peça 15), o Dnit não se 

opôs ao mérito dos apontamentos e propostas apresentadas. Apresentou sugestões de melhorias do 

relatório de auditoria, as quais foram agregadas ao presente documento. Os comentários sobre 

eventuais medidas saneadoras que o Dnit já está implementando ou que pretende implementar 

também foram consideradas. 

204. Por meio da Portaria-MIN-WAR nº 1, de 10 de julho de 2014, art. 1º, inciso II, o relator, 

Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues, delegou competência aos titulares das unidades técnicas 

do Tribunal e, em seus impedimentos legais, aos respectivos substitutos, para realizar diligências, 

audiências e oitivas em processos de qualquer natureza, exceto em hipóteses específicas que não se 

aplicam ao presente caso. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

205. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: 

a) com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, 

realizar a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit para que se 

manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a possibilidade de: 

a.1) incluir, no escopo dos contratos de manutenção rodoviária (Crema e restauração), o 

tratamento de pontos críticos, inclusive se esse tratamento implicar a alteração de traçado (itens 71 a 

93); 

a.2) implementar as medidas mencionadas pela DPP no Ofício 463/2015/Audint/Dnit na 

seguinte sequência (itens 94 a 127): 

a.2.1) modificar dos normativos que tratam dos projetos de manutenção, construção, duplicação 

e melhoramento, incluindo capítulo específico para tratar de segurança viária, no qual seja 

obrigatória a identificação, a priori e a posteriori, dos pontos críticos e a proposição de soluções para 

cada ponto ou segmento; 

a.2.2) utilizar somente de metodologia de identificação a posteriori, a exemplo da já adotada no 

programa BR Legal ou a desenvolvida no Convênio 024/2006 com a UFSC, enquanto a metodologia 

de identificação e tratamento a priori dos locais de risco não estiver definida; 

a.2.3) capacitar dos servidores que atuarão na análise do capítulo de segurança viária dos 

projetos; e 

a.2.4) criar metodologia própria ou adotar outra já consagrada para identificação e tratamento 

a priori dos locais de risco, e definir os estágios de cada tipo de projeto nos quais a metodologia deve 

ser aplicada. 

b) com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, 

solicitar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit que informe, no prazo de 

15 dias, o cronograma previsto e a situação atual do desenvolvimento do sistema que pretende 

relacionar os contratos do Dnit, a partir dos registros do Sistema de Acompanhamento de Contratos 

do Dnit (SIAC), aos registros de acidentes da Polícia Rodoviária Federal, de modo que se possa 

vislumbrar os índices de acidentes antes, durante e depois dos contratos (itens 157 a 168).” 

A opinião do auditor contou com a anuência do diretor técnico (peça 39). 

O titular da unidade técnica, contudo, divergiu de tal opinião (peça 40): 
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“Permito-me dissentir do encaminhamento alvitrado à peça 38 dos presentes autos, com o qual 

anuiu o respectivo diretor, pelos motivos expostos abaixo. 

2. De início, saliento a sintonia entre a autorização dada pelo Relator desta Fiscalização de 

Orientação Centralizada (FOC) com o objetivo geral de uma Auditoria de Conformidade, que é “o 

exame da legalidade e legitimidade dos atos de gestão em relação a padrões normativos expressos em 

normas técnicas ou jurídicas e regulamentos aplicáveis, bem como em relação a disposições de 

cláusulas de contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres” (Glossário de Termos 

do Controle Externo, Segecex/Adsup/Adplan – setembro/2012). Eis o teor do Despacho do Exmo. 

Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues (peça 3 do TC 004.038/2014-2): 
(...) avaliar se os trechos rodoviários concentradores de acidentes, segundo dados estatísticos da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), estão em conformidade com o que determina as normas de segurança previstas nos manuais 

técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 

3. Em que pese haver nos relatórios individuais de fiscalização o parágrafo padrão informando 

que “Do ponto de vista da maneira que o Dnit trata os pontos críticos das rodovias em geral, as 

conclusões aqui apresentadas serão tratadas no relatório consolidado da Fiscalização de Orientação 

Centralizada (...)”, entendo que não caberia à unidade consolidadora, no âmbito do relatório de 

consolidação, avaliar de modo detalhado, por meio de questionamentos inéditos, como o DNIT atua 

na mitigação de acidentes. 

4. A uma porque haveria fuga do escopo do trabalho, nos termos autorizados pelo Relator à 

peça 3 do TC 004.038/2014-2. A duas porque não cabe ao responsável pela consolidação dos 

trabalhos extrapolar aquilo que foi avaliado nos próprios relatórios de fiscalização. De fato, lembro 

que a consolidação de uma FOC consiste na “tabulação e análise de aspectos considerados 

importantes para possibilitar uma avaliação sistêmica dos temas ou dos objetos de controle 

fiscalizados”, conforme as “Orientações para Fiscalizações de Orientação Centralizada” definidas 

na Portaria-Adplan 2/2010.  

5. Assim, cabe a unidade consolidadora aglutinar e condensar as principais conclusões do 

relatório de fiscalização, evidenciando os tópicos de natureza sistêmica, não indo além do que foi 

investigado naqueles trabalhos.  

6. Não se trata de desmerecer a importância de que se reveste a atuação daquela Autarquia no 

aprimoramento da segurança viária das rodovias federais. Porém, a fim de que a qualidade do 

presente trabalho não seja prejudicada por tópicos que são estranhos ao seu escopo e sistemática, 

mostra-se aplicável o disposto no art. 7º da Portaria-Segecex 14/2014, “se no curso de uma 

fiscalização ou da instrução de um processo surgir a necessidade de nova fiscalização, a unidade 

deverá propor, em momento oportuno, sua realização (...)”. 

7. Nesse diapasão, o exame minucioso da gestão contratual do DNIT, mesmo tendo em mente a 

mitigação de acidentes, é intrínseco às auditorias operacionais, e, portanto, as conclusões do 

relatório quanto ao assunto aludido deveriam ser ancoradas em técnicas inerentes a esse tipo de 

fiscalização, como a análise SWOT, o que não se verificou. Embora seja compreensível o anseio em 

avaliar a atuação do DNIT na atenuação de acidentes, a não aplicação das técnicas e procedimentos 

afeitos às auditorias operacionais não permite concluir, com a necessária segurança, que as análises 

efetuadas e os respectivos encaminhamentos abordaram satisfatoriamente a complexidade do tema e a 

efetividade das medidas que virão a ser propostas. 

8. Nesse particular, rememoro o voto condutor do Acórdão 2.730/2009-TCU-Plenário, da lavra 

do Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues, que se deparou com auditoria na qual a equipe de 

fiscalização ampliou o seu escopo, abrangendo temas de natureza operacional: 
Desde a década de 1990, o Tribunal tem investido na qualificação do seu corpo técnico, preparando-o para 

realizar auditorias de natureza operacional cada vez mais aprofundadas e tecnicamente elaboradas. 

Em 2001, para a realização de auditorias dessa natureza, o Tribunal criou unidade técnica especializada, que 

desenvolveu importante ferramental metodológico. Página sobre avaliação de programas de governo, no sítio do Tribunal, 

na internet, apresenta mais de uma dezena de ferramentas passíveis de utilização em ANOp. 

(...)  

Indispensável, portanto, que as unidades técnicas, ao realizarem auditorias dessa natureza, observem as técnicas 

pertinentes e a submetam ao controle de qualidade aprovado pela Portaria Segecex 33/2002. 
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Os autos não demonstram a utilização das técnicas e ferramentas aplicáveis a auditorias de natureza operacional. 

Não foram realizadas entrevistas com os gestores ou utilizadas técnicas recomendadas pelo Tribunal, a exemplo de 

indicadores de desempenho, mapa de processos e de produtos, análises RECI, SWOT e stakeholders. 

(...) 

A ausência de observância da estratégia metodológica, aprovada pelo Tribunal, para fiscalizações dessa natureza, 

limita as conclusões do trabalho. 

9. Somando-se aos problemas acima elencados, alguns dos encaminhamentos propostos na peça 

38 podem acabar por imiscuírem-se nas atribuições próprias dos gestores ou, ainda, agravarem o 

problema da segurança viária.  

10. Tome-se como exemplo o item a.1 da proposta de encaminhamento, no qual se propõe a 

realização de oitiva do Dnit quanto à possibilidade de inclusão do tratamento de pontos críticos nos 

contratos de manutenção rodoviária (Crema e restauração), inclusive quando implicar alteração do 

traçado.  

11. Em que pese a equipe de fiscalização ter informado que são raros os contratos celebrados 

com a finalidade específica de tratamento de pontos críticos, por desinteresse das possíveis 

contratadas, considero arriscado caminhar no sentido de sugerir, sem uma análise mais detida no 

âmbito de uma auditoria operacional, que as atividades de correção de pontos críticos sejam 

atreladas aos contratos de manutenção e recuperação.  

12. De fato, ao menos em tese, a não ser que haja algum mandamento legal claro em sentido 

oposto, o gestor tem a liberdade de decidir a forma como irá contratar o serviço de correção de 

pontos críticos. Outrossim, vincular as atividades de tratamento de pontos críticos com as operações 

de recuperação/manutenção das vias pode vir a prejudicar a própria segurança da via, pois, caso 

haja a necessidade de alterar determinado traçado para o tratamento de algum ponto crítico e o DNIT 

não tenha recursos orçamentários para tanto, isso poderá inviabilizar a própria manutenção do 

trecho, caso haja a obrigatoriedade dos normativos respectivos contemplarem a identificação a priori 

e a posteriori dos pontos críticos e a proposição de soluções para cada ponto ou segmento, conforme 

sugere o encaminhamento do item a.2.1. 

13. Portanto, em linha com o voto condutor do Acórdão 2.370/2009-TCU-Plenário, penso que a 

ausência de técnicas próprias das auditorias operacionais, em conjunto com as outras fragilidades 

procedimentais, tornam inoportunas a proposta preliminar constante do encaminhamento à peça 38, 

sem prejuízo de haver, futuramente, com esteio no art. 7º da Portaria-Segecex 14/2014, fiscalização 

de natureza operacional, por parte desta unidade técnica, com vistas a avaliar, de modo abrangente, a 

atuação do DNIT na mitigação de acidentes rodoviários, na qual poderá ser aproveitado, ao todo ou 

em parte, os levantamentos já realizados no presente relatório. 

14. Antes de buscar o encaminhamento da matéria, ressalto, por oportuno, a importância da 

participação das diversas unidades técnicas nessa FOC, que revelou um grande potencial de sinergia 

e troca de informações entre as secretarias do TCU. 

15. À luz da consolidação dos demais relatórios de fiscalização, sintetizo, na Tabela 1, com 

pequenas adaptações de forma, as decisões do TCU nos respectivos processos que compuseram a 

presente FOC.  

Tabela 1 – Recomendações e determinações adotadas pelo TCU 

Encaminhamentos Acórdãos 

Recomendar ao DNIT que no processo de 

aprovação dos projetos dos contratos de duplicação da 

Rodovia (...) e na fiscalização das obras, dê atenção à 

necessidade de adequar os elementos geométricos da pista 

existente às exigências normativas da Autarquia, em 

especial ao Manual de Projeto Geométrico de Rodovias 

Rurais, de 1999, do DNER 

Acórdão 4/2015-TCU-Plenário (TC 

026.049/2014-7) 

Acórdão 5/2015-TCU-Plenário (TC 

027.694/2014-3) 

Acórdão 6/2015-TCU-Plenário (TC 

029.365/2014-7) 

Acórdão 2951/2014-TCU-Plenário (TC 

022.279/2014-8) 

Recomendar ao DNIT que reforce a sinalização 

vertical com placas contendo o sinal de proibido 
Acórdão 5/2015-TCU-Plenário (TC 

027.694/2014-3) 
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Encaminhamentos Acórdãos 

ultrapassar ao longo do trecho da Rodovia (...), seguindo 

a recomendação do Manual de Sinalização Rodoviária, de 

2010, do Dnit. 

Acórdão 2951/2014-TCU-Plenário (TC 

022.279/2014-8) 

Recomendar ao DNIT que estude a substituição de 

defensas metálicas por barreiras de concreto New Jersey 

nos pontos com maior número de colisões. 

Acórdão 2951/2014-TCU-Plenário (TC 

022.279/2014-8) 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

Recomendar ao DNIT que exija especial atenção 

nas condições de manutenção das defensas metálicas no 

trecho estudado no decurso do contrato do Programa BR-

Legal, exigindo que a empresa contratada as mantenha 

sempre íntegras e em condições de suportar o impacto de 

veículos, realizando os reparos ou substituições em tempo 

razoável após a ocorrência de acidentes. 

Acórdão 2951/2014-TCU-Plenário (TC 

022.279/2014-8) 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

Recomendar ao DNIT que, tendo em vista a grande 

incidência de acidentes dos tipos saída de pista, 

capotamento e tombamento no trecho em questão, estude 

maneiras para estimular que os motoristas obedeçam a 

velocidade limite do trecho, seja com reforço de 

sinalização de alerta para o alto risco de acidentes no 

trecho, seja instalando sonorizadores e fiscalização 

eletrônica (radares/pardais), após avaliação criteriosa 

das condições locais existentes. 

Acórdão 4/2015-TCU-Plenário (TC 

026.049/2014-7) 

Recomendar ao DNIT que considere a adoção do 

equipamento de proteção nos trechos de curvas do km 554 

da BR-101/BA (sul), tendo em vista a predominância da 

saída de pista de veículos nas estatísticas de acidentes 

ocorridos nos últimos exercícios (período de jan/2009 a 

ago/2014). 

Acórdão 4/2015-TCU-Plenário (TC 

026.049/2014-7) 

Determinar ao DNIT que, em relação ao segmento 

da BR-381/MG relativo ao Lote 05 da duplicação (km 

335,8 a km 356,5), adote as seguintes providências, 

apresentando, no prazo de 60 (sessenta) dias, um 

cronograma contendo as medidas que serão tomadas e as 

respectivas datas limite de implantação: 1.7.1.1. adote 

velocidade máxima compatível com as características 

geométricas existentes na rodovia, bem como avalie a 

necessidade de ampliar a utilização de elementos que 

garantam que esses limites sejam observados, tais como 

reforço de sinalização, sonorizadores e radares; 1.7.1.2. 

adote, nos locais em que foram implantadas terceiras 

faixas com supressão dos acostamentos, soluções que 

mitiguem as ameaças à segurança viária decorrentes das 

sarjetas profundas localizadas junto às faixas de 

rolamento; 

Acórdão 6/2015-TCU-Plenário (TC 

029.365/2014-7) 

Recomendar ao DNIT que providencie estudos e 

promova intervenções, com urgência, para a melhoria da 

segurança rodoviária no que se refere à sinalização 

(Achado 3.2) e às características geométricas (Achado 

3.3) do segmento. 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

Recomendar ao DNIT que reduza a velocidade 

permitida no segmento do km 195 e onde mais for 

necessário, corrigindo as respectivas placas de 

sinalização, para que se ajuste às condições geométricas 

restritivas e para que atenda às exigências do Manual de 

Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do Dnit (Achado 

3.2 e 3.3); 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 
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Encaminhamentos Acórdãos 

Recomendar ao DNIT que elabore estudo de 

viabilidade para implantação de melhorias geométricas 

no segmento entre os km 191 e 195,9, entre as quais, o 

aumento dos raios horizontais das curvas e o aumento da 

largura das faixas de tráfego existentes, que leve em conta 

os impactos econômicos decorrentes da redução dos 

acidentes e que seja acompanhado de um cronograma 

contendo as medidas a serem eventualmente tomadas e as 

respectivas datas-limite de implantação (Achado 3.2). 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

Recomendar ao DNIT que dote o trecho de 

sinalização ostensiva, superior ao mínimo que a norma do 

Dnit indica para situações convencionais, tendo em vista a 

singularidade do segmento rodoviário, de forma a que 

seja eficaz em reduzir a velocidade dos veículos para 

valores compatíveis com as características geométricas da 

rodovia em cada segmento (Achado 3.3). 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

Recomendar ao DNIT que exija que a empresa 

contratada no Programa BR-Legal mantenha a 

sinalização horizontal sempre em boas condições de 

visibilidade no trecho, exigindo especial atenção nas 

condições de sua manutenção ou mesmo o emprego de 

materiais com maior durabilidade (Achado 3.3); 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

Recomendar ao DNIT que exija que o Projeto de 

Sinalização do Programa BR-Legal leve em conta análise 

detalhada dos registros de acidentes da Polícia 

Rodoviária Federal para a definição de trechos críticos 

que necessitem serem dotados da sinalização ostensiva 

(Achado 3.3). 

Acórdão 779/2015-TCU-Plenário (TC 

027.036/2014-6) 

16. A Portaria-Adplan 2/2010, orientadora da FOC, esclarece, no item 57, que “Após a análise 

de todas as informações relevantes, a unidade orientadora deve elaborar e encaminhar ao Relator 

relatório consolidado apresentando um quadro geral das situações verificadas, das irregularidades 

mais comuns e relevantes identificadas ou do grau de atendimento das deliberações.” 

17. No que tange ao grau de atendimento das decisões, tal informação será apurada 

posteriormente, no âmbito dos processos de monitoramento. Já em relação ao quadro geral das 

situações verificadas e das irregularidades mais comuns e relevantes, entendo que o relato à folha 38 

e a Tabela 1, acima, compreende tais informações. 

18. Creio que as determinações e recomendações exaradas por esta Corte de Contas nos 

acórdãos específicos, listados na Tabela 1, atingiram o objetivo de propor aperfeiçoamentos na 

gestão pública de trechos rodoviários concentradores de acidentes e de coibir irregularidades mais 

comuns, relacionadas aos contratos examinados. 

19. No entanto, a Portaria-Adplan 2/2010, no item 58, estabelece que o relatório consolidado 

também poderá apresentar propostas de encaminhamento relacionadas ao aperfeiçoamento na gestão 

pública. 

20. Assim, adicionalmente, destaco as primeiras recomendações sintetizadas na Tabela 1, as 

quais decorreram de situações identificados em mais de um trecho rodoviário, denotando a existência 

de um problema sistêmico, fato esse que possibilita ao TCU exarar, não uma recomendação, mas uma 

determinação de caráter abrangente, alicerçada em mandamento constitucional. 

21. Com essas considerações, ante o disposto no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, 

inciso II, do Regimento Interno do TCU, submeto a matéria ao Relator, com a seguinte proposta: 

I - determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que apresente, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a sanear os seguintes problemas, 

contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto 

para a correção, com fulcro no art. 144, §10, inciso I, da Constituição Federal: 
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a) Falta de tratamento prioritário, no momento da aprovação dos projetos de duplicação de 

rodovias e nas fiscalizações em geral, ao problema da inadequação dos elementos geométricos aos 

parâmetros técnicos, especialmente os definidos no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias 

Rurais, de 1999, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; 

b) Insuficiência da sinalização vertical do tipo “proibido ultrapassar” ao longo do trecho das 

rodovias federais, em desacordo com a recomendação do Manual de Sinalização Rodoviária, de 2010, 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

c) Falta de estudos de viabilidade para a substituição de defensas metálicas por barreiras de 

concreto New Jersey nos pontos com maior número de colisões; 

II - arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas da União; 

III - dar ciência da deliberação que vier a ser proferida ao Departamento Nacional de 

Infraestrutura Rodoviária, nos termos do art. 169, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

da União.” 

É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Trata-se de consolidação das auditorias de segurança viária, em locais concentradores de 

acidentes rodoviários, integrantes da fiscalização de orientação centralizada (FOC), destinada a avaliar 

a conformidade desses trechos com as normas técnicas aplicáveis à construção rodoviária. 

O conjunto de auditorias realizadas pelo Tribunal avaliou as condições técnicas de cinco trechos, 

localizados em quadro rodovias federais: BR 101/BA, BR 262/ES, BR 381/MG e BR 470/SC. Os 29 

quilômetros fiscalizados pelo Tribunal registram 2.525 acidentes no quadriênio 2009-2012. A Tabela 1 

identifica os trechos rodoviários fiscalizados. 
Tabela 1 – Trechos rodoviários fiscalizados 

U
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k

m 

final 
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trecho 
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entes 

(2009

-2012) 
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TC 

relacionado à 

fiscalização 
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A 

1

01 

5

54,0 

5

54,9 
1,0 km 142 Secex/BA 

026.049/20

14-7 

E

S 

2

62 

2

9,0 

3

4,9 
6,0 km 283 Secex/ES 

027.694/20

14-3 

M

G 

3

81 

3

43,0 

3

51,9 
9,0 km 971 

SecobRod

ovias 

029.365/20

14-7 

M

G 

3

81 

4

25,0 

4

32,9 
8,0 km 718 

SecobRod

ovias  

022.279/20

14-8 

S

C 

4

70 

1

91,0 

1

95,9 
5,0 km 411 Secex/SC 

027.036/20

14-6 

 

A fiscalização considerou aspectos técnicos pertencentes a cinco categorias: capacidade, 

geometria, sinalização, elementos de segurança e outras condições. 

A capacidade da rodovia expressa a quantidade e veículos que por ela pode transitar, 

diariamente, com segurança. Influenciam essa medida, em especial, o tipo da rodovia (pista simples, 

dupla ou múltipla) e o relevo do trecho rodoviário (plano, suave ondulado, ondulado, fortemente 

ondulado, montanhoso ou escarpado). 

Os trechos rodoviários fiscalizados possuem capacidade de tráfego muito inferior ao identificado 

pelo DNIT. Conquanto preparados para receber, no máximo, 1.400 veículos por dia, esses trechos 

rodoviários suportam tráfego médio diário de até 19.000 veículos. A Tabela 2 apresenta os resultados 

obtidos pela fiscalização, em relação a esse quesito. 
Tabela 2 – Comparativo entre as classes das rodovias nos trechos fiscalizados e as classes demandadas pelos 

tráfegos atuais 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

B

R 

U

F 

Seg

mento 

Rele

vo1 

C

lasse 

atual 

VMDa 

atual (ano)3 

VMD 

máximo para 

classe atual 

Classe 

demandada pelo 

VMD atual 

1

01 

B

A 

554

-555 

mont

anhoso 

I-

B 

10.703 

(2014) 
1.000 I-A 

2

62 

E

S 

29-

35 

mont

anhoso2 
II 

13.853 

(2013) 
1.400 I-A 

3

81 

M

G 

343

-352 

mont

anhoso 
II 

12.373 

(2012) 
1.400 I-A 

3

81 

M

G 

425

-433 

mont

anhoso 
II 

19.381 

(2009) 
1.400 I-A 

4

70 

S
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191

-196 

mont
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II
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10.703 
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700 I-A 

1. Relevo predominante no segmento. Dados obtidos do SGV - Sistema Georreferenciado de Informações Viárias do 

Dnit 

2. O SGV classifica o trecho como plano, o que é um erro de registro do sistema já que as características de relevo 

da região e de geometria da pista são claramente de terreno montanhoso. A classificação do trecho como montanhoso foi 

confirmada a partir do Anteprojeto para aumento da capacidade e restauração da pista existente da BR 262-ES 

3. Volume Médio Diário anualizado - corresponde ao tráfego médio que circula durante o ano na rodovia somados 

os dois sentidos 

 

O divórcio entre a capacidade de tráfego da rodovia e sua real demanda aumenta, sobremaneira, 

o risco de acidentes, porque, nessa situação, os motoristas tendem a realizar manobras perigosas, 

notadamente nas ultrapassagens, e a aumentar a velocidade nos trechos de pista livre, para compensar 

o tempo que passaram atrás de veículos lentos. 

O risco das manobras não está associado, necessariamente, à imprudência dos motoristas, porque 

tais trechos rodoviários não oferecem, aos seus usuários, condições adequadas de tráfego, notadamente 

no que se refere às distâncias mínimas de visibilidade para ultrapassagem e parada. 

As auditorias realizadas pelo Tribunal identificaram, ainda, graves deficiências em relação aos 

quesitos avaliados: geometria; sinalização; elementos de segurança; e outras condições do trecho. 

No que se refere à geometria das vias, os dados coletados pelas equipes de auditoria revelam 

que os trechos fiscalizados não atendem aos parâmetros de segurança fixados em normas técnicas para 

o quesito, em especial no que se refere aos itens “superlargura” das faixas de rolamento em curva, 

superelevação suficiente para o raio existente e a velocidade de operação, compatibilidade da 

velocidade de operação com as características existentes e existência de acostamento. 

No mesmo sentido, as auditorias integrantes desta FOC revelam que os trechos fiscalizados não 

atendem a parâmetros mínimos de segurança relacionados à sinalização e aos elementos de 

segurança (barreiras ou defensas) das vias rodoviárias. 

As auditorias identificaram deficiências relacionadas à falta de manutenção e limpeza da 

drenagem, ao carreamento de areia e terra para o pavimento e à presença de valetas profundas em áreas 

adjacentes às pistas de rolamento, apresentadas sob o título outras condições do trecho. 

O cenário descrito aponta, pois, para a presença de graves defeitos construtivos nos segmentos 

rodoviários fiscalizados. 

II 

Ocupou-se a fiscalização, em acréscimo, a avaliar a atuação do DNIT no sentido de promover 

melhorias em trechos rodoviários com alta concentração de acidentes. 

Nos termos dos normativos da autarquia, o número de acidentes rodoviários é variável 

considerada nos “Estudos de Viabilidade Técnico-econômico-ambiental de Rodovias” (EVTEA) dos 

projetos de implantação, construção, adequação e ampliação de capacidade. Não são exigidos tais 

estudos, contudo, nas obras de restauração, manutenção e conservação. 

Agrava essa situação o fato de as obras rodoviárias integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que congrega a quase totalidade dos investimentos nessa área, prescindir da 

realização de tais estudos (Portaria 1.562/2008, do DNIT). 
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Considerados esses fatores, apenas 1% da malha rodoviária federal coberta por contratos 

considera o histórico de acidentes na definição dos serviços a serem realizados. 

Em face desses achados, sugere o relatório de consolidação da FOC que o DNIT adote as 

medidas corretivas a seguir indicadas, in verbis: 
125. Isso posto, entende-se que o Dnit pode tomar as mesmas medidas na seguinte ordem: 

a) modificar os normativos que tratam dos projetos de manutenção, construção, duplicação e 

melhoramento, incluindo capítulo específico para tratar de segurança viária, no qual seja obrigatória a 

identificação dos pontos críticos e a proposição de soluções para cada ponto ou segmento. Enquanto a 

metodologia de identificação e tratamento a priori dos locais de risco mencionada no item c seguinte não 

estiver desenvolvida, pode ser utilizada metodologia de identificação a posteriori, como a utilizada no BR-

Legal ou a desenvolvida no convênio com a UFSC; 

b) capacitar os servidores que atuarão na análise do capítulo de segurança viária dos projetos; e 

c) adoção de metodologia de identificação e tratamento a priori dos locais de risco e definição dos 

estágios de cada tipo de projeto nos quais a metodologia deve ser aplicada de modo a otimizar os recursos. 
Tal proposição não é reproduzida, contudo, na proposta de encaminhamento. Ao revés, oferta 

proposição que visa a ampliar o objeto fiscalizado. 

O titular da unidade técnica dissente de tal encaminhamento. Argumenta que a sugestão de 

“avaliar de modo detalhado, por meio de questionamentos inéditos, como o DNIT atua na mitigação de 

acidentes” não se ajusta à finalidade do relatório de consolidação, expresso em documentos técnicos 

do Tribunal. 

Por essa razão, o titular da unidade técnica rejeita a proposta do auditor-instrutor e sugere que o 

Tribunal inste o DNIT a elaborar e apresentar plano de ação hábil a superar as deficiências 

identificadas no curso das auditorias integrantes desta FOC, in verbis: 
21. Com essas considerações, ante o disposto no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso II, 

do Regimento Interno do TCU, submeto a matéria ao Relator, com a seguinte proposta: 

I - determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que apresente, no prazo de 

120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a sanear os seguintes problemas, contendo, no mínimo, as 

medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a correção, com fulcro no art. 

144, §10, inciso I, da Constituição Federal: 

a) Falta de tratamento prioritário, no momento da aprovação dos projetos de duplicação de rodovias e 

nas fiscalizações em geral, ao problema da inadequação dos elementos geométricos aos parâmetros técnicos, 

especialmente os definidos no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, de 1999, do Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem; 

b) Insuficiência da sinalização vertical do tipo “proibido ultrapassar” ao longo do trecho das rodovias 

federais, em desacordo com a recomendação do Manual de Sinalização Rodoviária, de 2010, do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

c) Falta de estudos de viabilidade para a substituição de defensas metálicas por barreiras de concreto 

New Jersey nos pontos com maior número de colisões; 

II - arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União; 

III - dar ciência da deliberação que vier a ser proferida ao Departamento Nacional de Infraestrutura 

Rodoviária, nos termos do art. 169, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 

A medida sugerida mostra-se aderente aos propósitos da fiscalização de orientação centralizada, 

expressos nos manuais desta Corte. Ademais, guarda conformidade com a determinação e 

recomendações expedidas pelo Plenário, por ocasião da apreciação dos relatórios de auditoria que ora 

consolidados (item 15 do pronunciamento da unidade técnica, reproduzido no relatório). 

Acolho, pelas razões expostas, a proposta de encaminhamento formulada pelo titular da unidade 

técnica. 

Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que 

ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 
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ACÓRDÃO Nº 275/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 019.749/2014-7 

2. Grupo II – Classe de Assunto: V (Relatório de auditoria) 

3. Interessado/Responsável: 

3.1. Interessado: Congresso Nacional 

3.2. Responsável: não há 

4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRod) 

8. Representação legal: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatado e discutido este relatório de consolidação das auditorias de segurança viária 

em locais concentradores de acidentes rodoviários, integrantes da fiscalização de orientação 

centralizada destinada a avaliar a conformidade desses trechos com o que determinam as normas 

técnicas aplicáveis à construção rodoviária; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 250, 

inciso III, do Regimento Interno em: 

9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que apresente, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a sanear as fragilidades a seguir descritas, 

contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto 

para a correção: 

9.1.1. falta de tratamento prioritário, no momento da aprovação dos projetos de duplicação de 

rodovias e nas fiscalizações, ao problema da inadequação dos elementos geométricos aos parâmetros 

técnicos, especialmente os definidos no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, de 1999, 

do DNIT; 

9.1.2. insuficiência da sinalização vertical do tipo “proibido ultrapassar” ao longo do trecho das 

rodovias federais, em desacordo com a recomendação do Manual de Sinalização Rodoviária, de 2010, 

do DNIT; 

9.1.3. falta de estudos de viabilidade para a substituição de defensas metálicas por barreiras de 

concreto New Jersey nos pontos com maior número de colisões; 

9.2. encerrar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0275-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

  

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

 

 

 

GRUPO II –  CLASSE ___ – Plenário 
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TC 025.275/2015-1 [Apensos: TC 024.567/2015-9, TC 025.281/2015-1, TC 025.279/2015-7] 

Natureza: Consulta 

Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal     

Interessado: Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da 

Câmara dos Deputados; Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados; Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Comissão de 

Seguridade Social e Família.  

Representação legal: não há   

 

SUMÁRIO: CONSULTA. CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE 

REGULAMENTA AS PERMISSÕES LOTÉRICAS (LEI 12.869/2013, COM AS ALTERAÇÕES 

DA LEI 13.177/2015). REFLEXO EM RELAÇÃO ÀS DECISÕES DO TCU. AUSÊNCIA DE ÓBICE À 

CONTINUIDADE DAS PERMISSÕES ALCANÇADAS PELO ACÓRDÃO 925/2013-PLENÁRIO.    

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como parte do Relatório a instrução realizada por auditora da Secretaria de Controle 

Externo da Fazenda Nacional, vazada nos termos a seguir transcritos, que contou com a anuência dos 

dirigentes da referida unidade técnica: 

1. Cuidam os autos de consulta formulada pelo Presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Júlio Cesar, acerca da 

superveniência da Lei 12.869/2013 em relação ao Acórdão 925/2013-TCU-Plenário.  

2. O mencionado acórdão, de abril de 2013, havia determinado que a Caixa realizasse licitação 

para contratação de permissionários lotéricos, sendo que os contratos celebrados sem licitação 

tiveram aditados seus Termos de Responsabilidade e Compromisso em 1999. Ocorre que em outubro 

de 2013 foi promulgada a Lei 12.869/2013, cujo art. 3º inciso VI e parágrafo único dispõem sobre 

prazo de duração dos contratos de permissão e sua renovação automática.  

3.  Segundo aduz, o termo “independentemente do termo inicial desta” contido no parágrafo 

único do citado dispositivo suscita dúvida sobre a aplicação do instituto da renovação automática aos 

contratos de permissionários lotéricos em curso, celebrados sem licitação.  

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

4. A consulta deve tratar da aplicação, em tese, de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes à matéria de competência deste Tribunal. No caso em tela, a tese reside na dúvida sobre 

a possibilidade de aplicar o disposto no art. 3º, inciso VI, parágrafo único da Lei 12.869/2013 aos 

contratos em curso, celebrados anteriormente a vigência da referida lei e sem licitação. O citado 

dispositivo legal trata da renovação automática dos contratos de permissão de serviços lotéricos por 

prazo de 20 anos a contar da data do término do prazo de permissão. Dessa forma, será analisada a 

tese acerca da possibilidade de prorrogação dos contratos em curso firmados sem licitação, ante o 

que dispõe a Lei 12.869/2013.  

5. Além disso a consulta foi formulada por autoridade que possui legitimidade para tanto, 

tratando-se de presidente de comissão da Câmara dos Deputados, conforme previsto no inciso IV do 

art. 264 do RITCU.  

6. Verifica-se, ademais, o atendimento do disposto no § 2º do art. 264, pois a Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio tem pertinência temática com o assunto da 

consulta. No regimento interno da Câmara, art. 32, inciso VI, estão discriminados os campos 

temáticos da citada comissão, o qual abrange de forma ampla assuntos relativos à ordem econômica 

nacional e o setor econômico terciário.  

7. Diante do exposto, a presente consulta deve ser conhecida, vez que formulada por autoridade 

legítima, acerca da aplicabilidade, em tese, de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de competência deste Tribunal, de modo que se encontram satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV, §§ 1º e 2º, e art. 265 do Regimento Interno.  
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EXAME TÉCNICO 

8. O assunto de que trata a presente consulta foi objeto de análise por este Tribunal no âmbito 

do Monitoramento do Acórdão 925/2013-TCU-Plenário (TC 004.165/2015-2), ao apreciar expediente 

da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas – Febralot, a título de embargos de declaração, 

requerendo esclarecimento acerca do subitem 1.7.1 do Acórdão 1186/2015-Plenário. Na ocasião o 

voto do Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues trouxe vasta argumentação, a qual será 

reproduzida a seguir:  
(...) 

Considerando que foi mantida a integridade desse Acórdão [refere-se ao Acórdão 925/2013 – TCU – 

Plenário], resta, agora, definir se, com o advento da Lei 12.869/2013, as permissões nele tratadas estariam 

automaticamente prorrogadas por 20 anos, como pretende a Febralot.  

Tal pretensão, funda-se nas disposições do inciso VI e do parágrafo único do art. 3º da Lei 12.869/2013:  

VI - os contratos de permissão serão firmados pelo prazo de 20 (vinte) anos, com renovação automática 

por idêntico período, ressalvadas a rescisão ou a declaração de caducidade fundada em comprovado 

descumprimento das cláusulas contratuais, ou a extinção, nas situações previstas em lei.  

Parágrafo único. Em caso de permissão de serviços lotéricos, o prazo de renovação referido no inciso VI 

deste artigo contar-se-á a partir do término do prazo de permissão, independentemente do termo inicial desta.  

Segundo a Febralot, de acordo com a parte final do parágrafo único, seria incompatível com o novo 

diploma legal qualquer interpretação que venha a suprimir a prorrogação automática dos contratos de 

permissão em curso, entre os quais, entende, estão inseridos os termos de responsabilidade considerados 

ilegais por esta Corte de Contas. 

Apenas para argumentar, ainda que a expressão “independentemente do termo inicial destas”, contida 

na lei, venha a ser interpretada com o objetivo de estender a prorrogação de 20 anos às permissões iniciadas 

anteriormente à sua edição, estou convicto de que essa extensão jamais poderá alcançar as permissões tratadas 

nestes autos, que, anos antes da edição da Lei, já eram totalmente irregulares.  

Como demonstrado alhures, as irregularidades violam, literalmente, o art. 175 da Constituição Federal, 

regulado pela Lei 8.987/1995 (artigos 40, parágrafo único, 42, §§ 2º e 3º, alterados pela Lei 11.445/2007), 

segundo a qual os contratos em comento poderiam viger, na melhor das hipóteses, até, no máximo, 31/12/2010.  

Dado o caráter excepcional da autorização contida no subitem 9.2 do Acórdão 925/2013- Plenário, não 

é permitida a ilação de que a completa validade desses contratos foi restabelecida. A decisão teve o único 

propósito de, nos exatos limites do art. 45 da Lei 8.443/1992, garantir que o prazo assinado pelo Tribunal para 

o cumprimento da Lei fosse suficiente à conclusão das respectivas licitações, garantindo que os serviços 

prestados à população não sofressem solução de continuidade.  

Sendo assim, a extensão do disposto no inciso IV do art. 3º da Lei 12.869/2013 aos contratos iniciados 

antes de sua edição – quase três anos após o aludido prazo máximo para substituição das permissões firmadas 

sem licitação – somente pode se dar em relação às permissões devidamente licitadas, cujo término do prazo 

inicial ocorreu ou venha a ocorrer após a publicação da referida Lei.  

A não interferência da Lei 12.869/2013 nas determinações objeto do Acórdão 925/2013- Plenário, além 

de esposada pela unidade técnica do Tribunal e pelo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, 

também foi defendida pelo Juiz Federal que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Febralot, nos autos 

do mandado de segurança 1005887-40.2015.4.01.3400, no sentido de que a Caixa se abstivesse de “colocar em 

licitação as permissões objeto de contratos celebrados anteriormente à Lei nº 12.869/2013, inclusive os 

representados pelo aditamentos firmados a partir de 1998.”  

Ao analisar se o pedido encontrava-se revestido do “fumus boni juris”, o Juiz Federal Paulo Cesar 

Lopes registrou que, à luz do que define o art. 175 da Constituição Federal, era previsível que este Tribunal 

considerasse ilegais os aditamentos dos contratos das associadas da Febralot, visto que “à toda evidência, a 

prorrogação dos contratos de permissão das unidades lotéricas, sem licitação, não tinha fundamento jurídico”.  

Relativamente às inovações trazidas pela Lei 12.869/2013, na mesma linha da instrução e do 

representante do Ministério Público, entendeu o juiz que:  

Aparentemente o legislador até pretendeu estabelecer regra excepcional de maneira a permitir a 

continuidade dos atuais contratos, inclusive dispensando licitação para tanto, conforme se vê do inciso II do 

art. 5º da mencionada lei, in verbis:  

Art. 5o A Caixa Econômica Federal, como outorgante da permissão de serviços lotéricos e quando se 

enquadrar na condição de contratante de serviços de correspondente bancário:  

Inciso II do art. 5º  
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II – adotará as medidas necessárias à adaptação dos atuais contratos mantidos com os permissionários e 

correspondentes, dispensada nova licitação, e dos processos licitatórios ou de contratação em andamento, 

prevalecendo as normas desta Lei sobres as regras editalícias e demais norma legais ou administrativas que 

regem os referidos instrumentos.’  

Este dispositivo garantiria a continuidade dos contratos mantidos com os atuais permissionários. No 

entanto, tal inciso foi vetado pela Presidência da República por ofensa ao princípio da segurança jurídica, 

conforme se vê das Razões do veto:  

Razões do veto  

‘O dispositivo ofende o princípio da segurança jurídica ao estabelecer que as normas desta lei 

prevaleceriam indiscriminadamente sobre as condições editalícias e as regras previstas em contratos vigentes.’  

A meu ver, o veto presidencial do dispositivo acima esvaziou por completo a pretensão de continuidade 

dos contratos com os quais os atuais permissionários que, se quiserem, deverão participar juntamente com os 

demais interessados do procedimento licitatório para a celebração de novos contratos, se forem vencedores do 

certame.  

A meu ver, a análise sistemática da Lei 12.869/2013 – a começar pela definição de permissão lotérica – 

não permite sequer o entendimento de que o inciso II do art. 5º do projeto de lei, objeto do veto presidencial 

acima mencionado, teve a intenção de permitir a manutenção dos contratos anteriores que não tenham sido 

precedidos de licitação, porquanto a expressão “dispensada nova licitação” deixa evidente que o dispositivo 

somente seria aplicável aos contratos firmados com a observância desse preceito.  

De qualquer modo, considerando que não há nenhum óbice judicial ou legal, notadamente no que se 

refere à Lei 12.869/2013, à continuidade do planejamento definido pela Caixa Econômica Federal com vistas a 

licitar as permissões que deverão substituir os contratos aditados por meio dos termos de responsabilidade 

considerados irregulares por este Tribunal, mediante o Acórdão 925/2013- Plenário, determino à 

Secex/Fazenda que dê prosseguimento ao monitoramento objeto deste processo. 

 9. Concluiu então o relator no caso acima que a expressão “independentemente do termo 

inicial destas”, contida no art. 3º inciso VI, parágrafo único da Lei 12.869/2013, não poderia 

alcançar as permissões celebradas sem licitação, prorrogando-as por mais 20 anos, por que, anos 

antes da edição da referida Lei, tais permissões já eram totalmente irregulares. No caso, essas 

permissões violam o art. 175 da Constituição Federal, regulado pela Lei 8.987/1995 (artigos 40, 

parágrafo único, 42, §§ 2º e 3º, alterados pela Lei 11.445/2007), segundo a qual inclusive os contratos 

em comento poderiam viger no máximo até 31/12/2010. Assim é que foi excepcional a autorização 

contida no item 9.2 do Acórdão 925/2013-Plenário para a manutenção dos referidos contratos até 

31/12/2018, prazo previsto para que a Caixa concluísse as licitações que deverão anteceder a 

revogação dos referidos termos.  

10. O entendimento sobre o assunto ficou registrado no Acórdão 2254/2015-TCU-Plenário. O 

TCU entendeu que “não há nenhum óbice - notadamente no que se refere à Lei 12.869/2013 - à 

continuidade do planejamento definido pela Caixa Econômica Federal, com vistas a licitar as novas 

permissões que deverão substituir os contratos aditados por meio dos termos de responsabilidade 

considerados irregulares por este Tribunal (Acórdão 925/2013-Plenário)”. 

CONCLUSÃO 

11. Considerando que a presente consulta cumpre os requisitos de admissibilidade, será 

proposto o seu conhecimento (itens 4-7).  

12. No mérito, entende-se que não é possível a prorrogação dos contratos de permissão de 

serviços lotéricos em curso, firmados sem licitação, com base no disposto no art. 3º inciso VI, 

parágrafo único da Lei 12.869/2013. A expressão “independentemente do termo inicial destas”, 

contida nos citado dispositivo legal não se aplica às permissões celebradas sem licitação 

prorrogando-as por mais 20 anos, por que, anos antes da edição da referida Lei, tais permissões já 

eram irregulares, violando o art. 175 da Constituição Federal, regulado pela Lei 8.987/1995. Dessa 

forma, a superveniência da Lei 12.869/2013 não estabeleceu nenhum óbice ao Acórdão 925/2013-

TCU-Plenário, o qual permanece válido em sua integralidade (itens 8-10).     

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

13. Foi feita proposta de apensamento aos presentes autos da consulta formulada pelo 

Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, 
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Exmo. Sr. Benjamin Maranhão (TC 025.279/2015-7), bem como da consulta formulada pelo 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Fábio 

Ramalho (TC 025.281/2015-1). Os objetos das consultas são idênticos, sendo que os presentes autos 

foram protocolados neste Tribunal no dia 09/09/2015, enquanto os demais em datas posteriores. 

Dessa forma, será proposto o envio de cópia da decisão que sobrevier às referidas comissões da 

Câmara dos Deputados, em resposta às consultas por elas formuladas.        

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

14. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente consulta, vez que se encontram satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV, §§ 1º e 2º, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 

b) nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que: 

b.1) não é possível a prorrogação dos contratos de permissão de serviços lotéricos em curso, 

firmados sem licitação, com base no disposto no art. 3º inciso VI, parágrafo único da Lei 

12.869/2013;  

b.2) a expressão “independentemente do termo inicial destas”, contida art. 3º inciso VI, 

parágrafo único da Lei 12.869/2013 não se aplica às permissões celebradas sem licitação 

prorrogando-as por mais 20 anos, por que, anos antes da edição da referida Lei, tais permissões já 

eram irregulares, violando o art. 175 da Constituição Federal, regulado pela Lei 8.987/1995; 

b.3) a superveniência da Lei 12.869/2013 não estabeleceu nenhum óbice ao Acórdão 925/2013-

TCU-Plenário, o qual permanece válido em sua integralidade.  

c) dar ciência do Acórdão que vier a ser proferido, bem como do Relatório e Voto que o 

fundamentarem ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da 

Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Júlio Cesar, em referência ao Ofício 256/15, de 3/9/2015; ao 

Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, 

Exmo. Sr. Benjamin Maranhão, em referência ao Ofício P-078/2015 CTASP, de 9/9/2015; e ao 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Fábio 

Ramalho, em referência ao Ofício Pres. Ext. 010/2015-CLP, de 9/9/2015; 

d) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V do RITCU. 

Determinei o apensamento do TC 024.567/2015-9 a estes autos, visto tratarem de matéria 

idêntica, cuja análise e julgamento podem ser perfeitamente realizados em conjunto, como ocorre com 

os outros dois processos apensados no âmbito da unidade técnica (025.279/2015-7 e 025.281/2015-1).  

 

É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Conheço da Consulta formulada pelo Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, acerca da Lei 12.869, de 15/10/2013, que dispôs, 

entre outros, sobre o exercício da atividade e a remuneração dos permissionários lotéricos, e seus 

eventuais reflexos nas determinações exaradas por esta Corte de Contras no Acórdão 925/2013-

Plenário. 

Conheço, também, das consultas subscritas pelos Presidentes da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados (TC 025.281/2015-1) e da Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público (TC 025.279/2015-7), apensadas a este processo, visto referirem-se a 

questionamentos semelhantes. 

Pelo mesmo motivo, determinei que, em meu Gabinete, fosse procedido o apensamento a estes 

autos do TC 024.567/2015-9, que trata de consulta originária da Comissão de Seguridade Social e 

Família.  

II 
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Inicialmente, cabe rememorar que este Colegiado, por intermédio do Acórdão 925/2013, assim 

deliberou: 

9.1. determinar, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443/1992, que a Caixa Econômica Federal, 

adote as providências necessárias ao cumprimento do art. 175 da Constituição Federal e do art. 42, § 

2º, da Lei nº 8.987/1995, ante o irregular aditamento, em janeiro de 1999, dos 6.310 Termos de 

Responsabilidade e Compromisso para Comercialização de Loterias Federais tratados nestes autos; 

9.2. autorizar, em caráter excepcional, a manutenção dos termos de responsabilidade acima 

mencionados até 31/12/2018, prazo previsto pela Caixa Econômica Federal para conclusão dos 

procedimentos licitatórios que deverão anteceder à revogação dos referidos termos; 

9.3. fixar, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei nº 8.443/1992, 

o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a Caixa Econômica Federal apresente a este Tribunal 

planejamento e cronograma detalhado dos procedimentos licitatórios destinados às contratações que 

substituirão as permissões a que se refere o item 9.1, acima 

Posteriormente, foi exarado o Acórdão 2254-Plenário, de 9/9/2015, no qual este Tribunal 

manifestou-se especificamente sobre a matéria objeto das consultas aqui tratadas, determinando à 

unidade técnica responsável pelo monitoramento do Acórdão 925/2013 que desse continuidade ao 

trabalho, ante o entendimento de que não havia qualquer óbice - notadamente no que se refere à Lei 

12.869/2013 - à continuidade do planejamento definido pela Caixa Econômica Federal, com vistas a 

licitar as novas permissões que deveriam substituir os contratos aditados por meio dos termos de 

responsabilidade considerados irregulares por este Tribunal. 

Ocorre que, em 23/10/2015, sobreveio a Lei 13.177/2015, alterando a Lei 12.869/2013, para 

instituir nova série de regras sobre o regime de permissão de serviços públicos, entre elas validar e 

permitir a renovação automática das outorgas de permissão lotéricas e seus aditivos contratuais celebrados 

até 15 de outubro de 2013, e cancelar os efeitos do aviso publicado pela Gerência Nacional Gestão de 

Canais Parceiros da Caixa Econômica Federal em cumprimento à deliberação do TCU (Acórdão 

925/2013-Plenário) e as licitações decorrentes do mencionado aviso.  

Muito embora entenda que se trate de regras absolutamente inconstitucionais, uma vez que violam, 

de forma expressa, dispositivos da Constituição Federal, praticamente alijando as permissões de loterias 

esportivas do tratamento que a elas seria cabível, a lei foi aprovada pelo Congresso e promulgada pela 

Chefe do Executivo.  

As alterações mencionadas se deram por meio da inclusão dos artigos 5º-A e 5º-B, nos seguintes 

termos:  

Art. 1o A Lei no 12.869, de 15 de outubro de 2013, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 

5o-A e 5o-B:  

“Art. 5º- A São válidas as outorgas de permissão lotérica e seus aditivos contratuais celebrados 

até 15 de outubro de 2013 perante a Caixa Econômica Federal, por meio de termos de 

responsabilidade e compromisso, que concederam prazo de permissão adicional de duzentos e 

quarenta meses, aos quais serão aplicadas as renovações automáticas previstas no inciso VI e 

parágrafo único do art. 3o. 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput quando tiver havido rescisão contratual por 

comprovado descumprimento das cláusulas contratuais pelo permissionário lotérico.”  

“Art. 5º-B Aplica-se a renovação automática prevista no art. 5o-A às demais permissões 

lotéricas celebradas até a data de publicação desta Lei após a data final de vigência, inclusive quando 

decorrente de renovação automática prevista no respectivo contrato.” 

Art. 2o Ficam cancelados os efeitos do aviso publicado em 5 de agosto de 2015 na Seção 3 do 

Diário Oficial da União pela Gerência Nacional Gestão de Canais Parceiros da Caixa Econômica 

Federal e as licitações decorrentes do mencionado aviso.  
Entendo que as novas regras trazidas pela Lei 13.177/2015, acima transcritas, contêm sérios vícios de 

constitucionalidade, sobretudo em relação ao art. 175 da Carta Magna, que coíbe, no âmbito da 

administração, a prestação de serviços públicos por meio de concessões e permissões que não tenham sido 

precedidas de licitação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12869.htm#art5a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12869.htm#art5b
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Ainda que não se consiga identificar o interesse público almejado com a alteração da legislação que 

regulamenta as lotéricas, validando permissões há muito irregulares, é necessário reconhecer que não 

compete a esta Corte de Contas o controle de constitucionalidade abstrato das leis ou atos normativos. 

Por esse motivo, o Plenário do TCU, na sessão de 9/12/2015, deliberou por autorizar o 

encaminhamento ao Procurador-Geral da República, para fins de análise de eventual propositura de 

ação direta de inconstitucionalidade, da Nota Técnica Conjur 08/2015, que analisou a matéria e, ao 

final, concluiu: 

“pela inconstitucionalidade material da Lei 13.177/2015, uma vez que a Constituição Federal 

exige a realização de licitação para a outorga de permissões e concessões de serviço público (art. 

175), não sendo razoável a prorrogação por mais 20 anos dos contratos de permissão lotérica 

autorizada pela referida lei, firmadas tais avenças sem a realização do competente procedimento 

licitatório.” 
Sendo assim, cabe responder às comissões parlamentares consulentes que, a qualquer tempo, pode 

advir decisão do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos das alterações promovidas na Lei 

12.869/2013 pela Lei 13.177/2015, não havendo, por ora, óbice à continuidade da execução das 

permissões alcançadas pelo Acórdão 925/2013-Plenário.. 

Isto posto, voto no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de Acórdão que submeto à 

deliberação deste Colegiado.  

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 276/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 025.275/2015-1.    

1.1. Apensos: 024.567/2015-9; 025.281/2015-1; 025.279/2015-7 

2. Grupo I – Classe de Assunto:  Consulta. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara 

dos Deputados; Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados; e Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara dos Deputados. 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional (SecexFazen). 

8. Representação legal : não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Consultas formuladas pela Comissão 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela Comissão de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público, pela Comissão de Legislação Participativa e pela Comissão de Seguridade Social e 

Família, todas da Câmara dos Deputados, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante 

das razões expostas pelo Redator, em: 

9.1. alterar, no sistema eletrônico de registro de processos, a natureza do TC 024.567/2015-9, 

para consulta; 

9.2. conhecer das consultas, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 

264, inciso IV, § 1º, do Regimento Interno do TCU; 

9.3. nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei nº 8.443/92, responder aos consulentes que, 

mantidos os efeitos das alterações promovidas na Lei 12.869/2013 pela Lei 13.177/2015, não há óbice 

legal à continuidade da execução das permissões alcançadas pelo Acórdão 925/2013-Plenário. 
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10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0276-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE II– Plenário 

TC 033.758/2015-8  

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres      

Interessado: Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhar a Construção da 

Ferrovia Transnordestina.   

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. CÓPIA DE RELATÓRIO DE 

FISCALIZAÇÃO. CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.  

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório a instrução elaborada por auditor da Secretaria de Fiscalização de 

Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária, que contou com a anuência dos dirigentes da unidade 

técnica: 

Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) veiculada pelo Ofício Pres. 08/15, de 

26/11/2015, por meio do qual a Comissão Externa – Construção da Ferrovia Transnordestina  

encaminha ao TCU cópia do Requerimento 9/2015, de autoria do Coordenador da Comissão, 

Deputado Raimundo Gomes de Matos, solicitando o envio de relatório de fiscalização relativo ao TC 

010.453/2014-8.  

 EXAME DE ADMISSIBILIDADE  

2. O art. 4º, inciso I, alínea “b”, da Resolução TCU 215/2008, c/c o art. 71, incisos IV e VII, da 

Constituição Federal, conferem legitimidade ao solicitante, uma vez que o Requerimento 9/2015 (peça 

1, p. 2-3), de autoria do Deputado Raimundo Gomes de Matos, foi aprovado pela Comissão em 

reunião deliberativa transcorrida em 25/11/2015 (peça 1, p. 1).  

 EXAME TÉCNICO 
3. Conforme informado no Ofício Pres. 08/15, a Comissão Externa – Construção da Ferrovia 

Transnordestina foi constituída pela Câmara dos Deputados para acompanhar a situação em que se 

encontram as obras que compõem o projeto de construção da ferrovia Nova Transnordestina e quais 

as providências que foram e/ou serão adotadas para regularizar a execução do projeto, tendo em vista 

as irregularidades apuradas em auditoria realizada pelo TCU. Na justificação do Requerimento, o 

autor destaca que: 
apesar do expressivo volume de recursos públicos já aportados, são recorrentes os descumprimentos de 

prazos e metas, o que demanda a atenção especial do Congresso Nacional, no que diz respeito à missão 

constitucional de exercer o controle externo, para a qual conta com o apoio técnico do Tribunal de Contas da 

União. 

4. O trabalho de fiscalização efetuado nos autos do TC 010.453/2014-8, de relatoria do Ministro 

Walton Alencar Rodrigues e ainda não apreciado pelo TCU, guarda total pertinência com os objetivos 

da Comissão solicitante. A peça 192 daquele processo contém o relatório de auditoria realizada na 
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Agência Nacional de Transportes Terrestres e no Ministério dos Transportes, em 2014, com objetivo 

de avaliar a conformidade da execução contratual da concessão da ferrovia Transnordestina. 

5. Sugere-se, portanto, para atender à SCN, que seja encaminhada à Comissão Externa 

Construção da Ferrovia Transnordestina da Câmara dos Deputados cópia da peça 192 do TC 

010.453/2014-8, e que seja remetido ao Exmo. Sr. Deputado Raimundo Gomes de Matos cópia do 

Acórdão que vier a ser proferido por ocasião da apreciação do relatório de fiscalização contido na 

mencionada peça.   

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
6. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior 

encaminhamento ao Gabinete do Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, propondo: 

a) conhecer da presente solicitação, apresentada por meio do Ofício Pres. 08/15, de 26/11/2015, 

da Comissão Externa - Construção da Ferrovia Transnordestina, com fundamento no art. 71, inciso 

VII, da Constituição Federal de 1988, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4º, 

inciso I, alínea “b”, da Resolução TCU 215/2008; 

b) encaminhar à Comissão Externa Construção da Ferrovia Transnordestina da Câmara dos 

Deputados cópia do Relatório de Fiscalização que consta da peça 192 do TC 010.453/2014-8, nos 

termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 

c) com fulcro no art. 17, § 3º, inciso I, da Resolução 215/2008, comunicar ao colegiado 

solicitante a deliberação que vier a ser proferida nos autos do TC 010.453/2014-8, juntamente com o 

relatório e voto que a fundamentarem; 

d) juntar ao TC 010.453/2014-8 o Acórdão que vier a ser proferido nestes autos, a fim de 

facilitar o cumprimento do disposto no item anterior; 

e) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Conheço como solicitação do congresso nacional, nos termos do art. 232, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, o requerimento formulado pela Comissão Externa da Câmara dos 

Deputados para Acompanhar a Construção da Ferrovia Transnordestina, no sentido de que lhe seja 

fornecida cópia do relatório de fiscalização objeto do TC 010.453/2014-8, no qual está sendo analisada 

a conformidade da execução da concessão da referida ferrovia.  

Conforme consignado na instrução da unidade técnica, não há óbice ao fornecimento de cópia da 

peça 192 do TC 010.453/2014-8, com vistas ao integral atendimento da solicitação, com posterior 

arquivamento destes autos, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008. 

Voto, pois, no sentido de que o Tribunal adote a minuta de acórdão que submeto à deliberação 

deste Colegiado. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 277/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 033.758/2015-8.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessado: Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhar a Construção da 

Ferrovia Transnordestina. 

4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 

(SeinfraHid). 

8. Representação legal: não há.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de solicitação do Congresso Nacional, 

formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 169 e 232, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional; 

9.2. determinar à SeinfraHid que envie à comissão solicitante cópia do relatório de fiscalização 

objeto do TC 010.453/2014-8 (doc. 192); 

9.3. considerar integralmente atendida a solicitação; 

9.4. encerrar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0277-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues 

(Relator), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

GRUPO I –  CLASSE V – Plenário 

TC nº 019.602/2014-6.  

Natureza: Relatório de Auditoria. 

Órgãos/Entidades: Ministério da Saúde - MS, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-

Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Instituto Butantan – IB, Fundação Ezequiel Dias – 

Funed e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

Representação legal: não há.   

 

SUMÁRIO: AUDITORIA OPERACIONAL. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS 

DESCENTRALIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENTIDADES, SITUADAS NA 

REGIÃO SUDESTE, QUE ATUAM NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS E 

SOROS. RECOMENDAÇÕES. APRESENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE NOVOS 

DOCUMENTOS, QUE ABORDAM QUESTÕES NÃO INCLUÍDAS NO ESCOPO DESTA 

AUDITORIA. CONSTITUIÇÃO DE APARTADO. ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS. 

 

RELATÓRIO 

 

I – Introdução 

 

 Cuidam os autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a gestão dos 

recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde para entidades que atuam na produção e 

distribuição de vacinas e soros e estão situadas na Região Sudeste. 

2. Preliminarmente, a equipe de auditoria ressaltou que: 

 a) a regionalização e a especialização promovidas pela Presidência deste Tribunal induziram a 

Secex-SP a buscar temas ligados a programas desenvolvidos na Região Sudeste do País. Foram 
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identificados grandes investimentos e relevantes despesas do Ministério da Saúde, envolvendo mais de 

5 bilhões de reais entre 2011 e 2013, em laboratórios oficiais responsáveis pela fabricação de 

imunobiológicos, mais especificamente vacinas. Tais fabricantes estão localizados nos Estados de São 

Paulo (Instituto/Fundação Butantan), do Rio de Janeiro (Fundação Oswaldo Cruz – por meio do 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos e da Fundação Ataulpho de Paiva) e 

de Minas Gerais (Fundação Ezequiel Dias); 

 b) em função dessa característica geográfica, a Secex-MG e a Secex-RJ foram convidadas a 

participar deste trabalho. A Secretaria de Minas Gerais aceitou o convite, mas a do Rio de Janeiro 

declinou dessa proposta, tendo alegado indisponibilidade de pessoal, em função de auditorias já 

agendadas. Apesar de não poder participar da presente fiscalização, a Secex-RJ permitiu que a Secex-

SP procedesse às entrevistas e aos questionamentos de seu escopo em relação à Fundação Oswaldo 

Cruz, que compõe a clientela da Secex-RJ; 

 c) a Secex-MG participou da elaboração conjunta das questões de auditoria. Para tanto, foram 

realizadas videoconferências e, no período de planejamento, a equipe de Minas Gerais veio até São 

Paulo para participar da elaboração da Matriz de Planejamento; 

 d) durante o planejamento dos trabalhos, além de pesquisa bibliográfica, foram realizadas 

entrevistas com gestores do Ministério da Saúde, da Anvisa e do Instituto Butantan. Destaca-se 

também que o Ministério da Saúde apresentou as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDP e 

o Programa Nacional de Imunizações - PNI para as duas secretarias de controle externo; 

 e) na fase de execução desta auditoria, com o intuito de alinhar os procedimentos que seriam 

adotados quando das entrevistas nos laboratórios, os auditores da Secex-MG participaram da primeira 

semana dos trabalhos no Instituto e na Fundação Butantan; 

 f) na etapa de execução, foram obtidos dados por meio da análise dos processos das 

Transferências de Tecnologia - TT, das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo no Ministério da 

Saúde, de compras das vacinas e de registro e inspeção pela Anvisa e pelas Vigilâncias Sanitárias 

locais, além de entrevistas com os representantes dos diversos entes envolvidos; 

 g) considerando que cada imunobiológico possui especificidades e que a transferência de 

tecnologia relativa a cada um deles encontrava-se em diferentes estágios, decidiu-se descrever o 

processo de cada vacina e, conforme as situações encontradas, definir os achados; 

 h) cabe destacar que, até o momento, considerando a amostra das transferências de tecnologia 

selecionada para esta fiscalização, somente uma vacina (contra a Influenza, fabricada pelo 

Instituto/Fundação Butantan) teve seu procedimento totalmente realizado. Também cumpre ressaltar 

que as transferências foram iniciadas antes da publicação do respectivo normativo legal; e 

 i) foi constatada a ausência de: 

 - coordenação das pesquisas relativas ao desenvolvimento de vacinas por parte do Ministério da 

Saúde; 

 - previsão de reanálise de preços após a finalização da Parceria para o Desenvolvimento 

Produtivo - PDP, no caso de alteração do respectivo cronograma ou da demanda de doses por parte do 

Programa Nacional de Imunizações – PNI; 

 - participação do ente estadual no Termo de Compromisso no caso de financiamento para 

construção da fábrica da vacina objeto de TT/PDP; 

 - análise do impacto da incorporação de novas vacinas no que concerne à armazenagem e ao 

transporte pelo Ministério da Saúde.  

II – Antecedentes históricos 

3. No final do século XVIII, foi desenvolvida a primeira vacina, direcionada contra a varíola. 

Edward Jenner, cientista e médico inglês, observou, em 1789, que as feridas causadas por essa doença 

em seres humanos eram muito parecidas com aquelas que ocorriam nas vacas. Além disso, percebeu 

que as mulheres que trabalhavam com as vacas doentes, quando expostas ao vírus da varíola humana, 

apresentavam sintomas menos graves daquela moléstia. 

4. Em uma experiência, o Dr. Jenner inoculou o pus de feridas de vacas em arranhões no braço 

de um garoto. A reação consistiu em febre leve e lesões com rápida recuperação. O médico então 
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coletou o líquido da ferida de outro humano doente de varíola e expôs o garoto ao material. Não houve 

nenhuma indicação da enfermidade. Iniciava-se uma nova era na saúde com a criação da vacina que 

viria a evitar a proliferação de muitas doenças e a erradicação de outras. 

5. A partir daí, a vacina passou a ser utilizada para prevenir a doença e imunizar o público mais 

suscetível a ela a fim de diminuir a mortalidade nessa população.  

6. No Brasil, um dos mais importantes eventos do começo da República foi a Revolta da Vacina, 

ocorrida no Rio de Janeiro, em 10/11/1904, quando se buscava erradicar a varíola. O sanitarista 

Oswaldo Cruz desenvolveu uma campanha de vacinação, com fulcro na Lei da Vacina Obrigatória, a 

qual permitia que os agentes sanitários invadissem casas e vacinassem as pessoas à força, o que 

provocou revolta na população. A rebelião foi contida após uma semana com um saldo de 30 mortos e 

110 feridos. Após a rebelião, a campanha de vacinação continuou e a varíola foi erradicada da Capital. 

7. A pesquisa científica de Oswaldo Cruz em soros e vacinas deu origem, em 1900, ao Instituto 

Soroterápico Federal, o qual veio a se tornar a Fundação Oswaldo Cruz. 

8. Apesar dos esforços empreendidos, no final do século XIX e no início do século XX, por 

sanitaristas como Oswaldo Cruz, Emilio Ribas e Vital Brazil, que defendiam a utilização da vacina 

como meio de promoção da saúde, seu emprego no país só foi objeto de uma política de abrangência 

nacional a partir da instituição, em 1966, da Campanha de Erradicação da Varíola. Essa iniciativa 

ocorreu mundialmente a partir de 1959 e durou até 1977, quando a varíola foi declarada erradicada.  

9. Na esteira dessa ação, foi criado no Brasil, em 1973, o Programa Nacional de Imunizações 

(PNI), com a utilização sistêmica das vacinas como instrumentos de prevenção das doenças. O 

programa tinha como objetivos “promover o controle do sarampo, da tuberculose, da difteria, do 

tétano, da coqueluche e da poliomielite e manter erradicada a varíola no país”, inclusive nas áreas 

rurais. Sua meta era “vacinar 85% da população de zero a quatro anos, visando provocar a imunidade 

e a aumentar a resistência”. 

10. Esse programa evoluiu e, em 1980, foram instituídos os dias nacionais de vacinação, que 

contaram com a participação maciça da população. A partir desses eventos, aumentou a crença das 

pessoas na eficácia das vacinas e houve o aperfeiçoamento da estrutura da rede de saúde e do controle 

de qualidade dos imunizantes. 

11. Em 1983, a principal empresa multinacional que produzia vacinas (Syntex) desativou a área 

de produção de imunobiológicos, o que ensejou a criação do Programa de Autossuficiência Nacional 

em Imunobiológicos – Pasni. O referido programa pode ser caracterizado como um plano de 

investimento na modernização física, estrutural e tecnológica dos laboratórios nacionais envolvidos na 

produção de soros e vacinas utilizados em programas e serviços públicos de imunização e atenção à 

saúde. Foram destinados recursos para os seguintes laboratórios:  

 - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/Fiocruz (RJ); 

 - Butantan (SP); 

 - Instituto Vital Brazil (RJ); 

 - Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar (PR); 

 - Fundação Ezequiel Dias – Funed (MG); 

 - Fundação Ataulpho de Paiva (RJ); e 

 - Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB/RS). 

12. O Pasni contribuiu de modo efetivo para a melhoria da qualidade da produção nacional, uma 

vez que houve a aquisição de equipamentos e a construção de instalações físicas. Pode-se afirmar, que, 

sem os recursos dele provenientes, boa parte do parque produtor nacional não continuaria a existir. 

Entretanto, o programa foi descontinuado, o que fez com que, apesar dos esforços científicos internos 

para desenvolver vacinas, os laboratórios oficiais procurassem obter no mercado externo a tecnologia 

necessária para produzir imunobiológicos no país, por meio de transferência do know-how dos 

laboratórios estrangeiros.  

13. Em seus comentários, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) 

destacou que o Pasni foi criado para garantir a oferta interna de vacinas, por meio do fortalecimento e 

da modernização dos produtores nacionais, em consonância com a decisão do governo brasileiro de 
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tornar o país tecnologicamente autossuficiente na produção de insumos estratégicos para a saúde. 

Assim, os laboratórios públicos concentraram esforços para desenvolver produtos de interesse do 

quadro sanitário brasileiro, tais como medicamentos, soros e vacinas, com o fito de atender às 

necessidades dos programas de promoção da saúde. Tal investimento possibilitou a autossuficiência do 

país na produção de soros antiofídicos, antipeçonhentos, antitóxicos para uso terapêutico e das 

seguintes vacinas: BCG, poliomielite, hepatite B recombinante, difteria, tétano, coqueluche (DTP), 

febre amarela, Haemophillls influenzae tipo b (Hib) e influenza (para idosos). É mister destacar que 

os laboratórios oficiais, seja por meio do desenvolvimento autóctone, seja por intermédio do 

estabelecimento de alianças estratégicas e pela absorção de tecnologia, têm cumprido importante papel 

na política nacional de saúde e na sustentação do PNI, uma vez que têm garantido o suprimento 

prioritário e o abastecimento, o que possibilitou um melhor acesso da população aos indispensáveis 

imunobiológicos. 

 

III - Identificação do objeto, dos objetivos e do escopo desta auditoria, além dos critérios 

que a orientaram 

 

14. A unidade técnica salientou que: 

 a) em função da regionalização ocorrida nas Secretarias de Controle Externo dos Estados, foi 

buscado um tema de auditoria relacionado a um escopo regional. Em pesquisa ao Siafi, verificou-se 

que um grande montante de recursos federais é destinado ao PNI para a aquisição e distribuição de 

vacinas. Cumpre destacar que os referidos recursos atingiram mais de R$ 5 bilhões no período de 2011 

a 2013; 

 b) a grande maioria das vacinas é fornecida pelos Laboratórios Oficiais, os quais, na sua 

maioria, ficam localizados na região Sudeste, como se observa na seguinte relação: 

 - Instituto/Fundação Butantan em São Paulo/SP; 

 - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos, vinculado à Fundação 

Oswaldo Cruz – Fiocruz, e Fundação Ataulpho de Paiva (FAP) no Rio de Janeiro/RJ; e 

 - Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte/MG; 

 c) o investimento federal nesses laboratórios é realizado por meio de convênios cujos objetos 

são a compra dos equipamentos dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - LFO e a aquisição de doses 

das vacinas. Constatou-se também que uma grande parcela desse valor era referente a compras de 

vacinas cuja tecnologia era proveniente de laboratórios estrangeiros, os quais a repassavam para os 

LFO. Tais repasses, a partir da publicação da Portaria GM/MS nº 837/2012, passaram a ser 

denominados “Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo”; 

 d) nesse contexto, foi definido o seguinte problema de auditoria: 

 “A produção doméstica de vacinas para o Programa Nacional de Imunização (PNI) está 

concentrada na região Sudeste do Brasil e vem sendo ampliada com a transferência de novas 

tecnologias no âmbito das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Desse modo, a fim de 

assegurar a economicidade e a efetividade dessa expansão, é importante investigar se a gestão desse 

incremento no PNI está sendo bem conduzida”; 

 e) em seguida, estabeleceu-se o escopo desta auditoria, no sentido de avaliar as Transferências 

de Tecnologia e as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, firmadas pelo Ministério da Saúde e 

por Laboratórios Públicos Oficiais localizados na região Sudeste, visando à produção de vacinas; 

 f) preliminarmente, cabe esclarecer que a expressão “Transferência de Tecnologia” designava os 

procedimentos existentes antes da publicação da Portaria GM/MS nº 837/2012, a qual atribuiu ao 

processo de internalização da tecnologia a denominação de “Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo (PDP)”; 

 g) as investigações desenvolvidas na fase de planejamento permitiram identificar problemas nos 

processos de transferência de tecnologia e PDP, quais sejam: 

 - processo de transferência de tecnologia de vacinas com pesquisas e desenvolvimento já em 

curso nos LFO nacionais; 
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 - procedimentos presentes no processo de PDP sem que as respectivas cláusulas constassem no 

normativo legal; 

 - possível ausência de acompanhamento e monitoramento das transferências de tecnologia e das 

PDP; 

 - ausência de informações nos processos de PDP sobre o impacto das aquisições de vacinas pelo 

PNI na armazenagem e no transporte; e 

 - inexistência de análise dos preços das vacinas quando da finalização das transferências de 

tecnologia ou das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, de alterações no cronograma do 

processo ou de modificação da demanda do PNI (aumento ou diminuição da quantidade de doses); 

 h) durante o planejamento desta fiscalização, a equipe de auditoria verificou que a Secex Saúde 

estava realizando auditoria de conformidade (TC nº 011.547/2014-6), tendo por objeto as Parcerias 

para o Desenvolvimento Produtivo no âmbito do Ministério da Saúde. Em função dessa coincidência 

parcial no objeto das duas fiscalizações, foi acordado com a Secex Saúde que, na amostragem 

determinada por ela, as vacinas seriam eliminadas, uma vez que seriam alvo de análise por parte da 

Secex (SP); 

 i) na auditoria realizada pela Secex Saúde, as principais constatações foram as seguintes: 

 - existência de lacunas na normatização infralegal dos procedimentos; 

 - verificação de inconsistências entre os contratos firmados pelos laboratórios públicos e 

privados e o termo de compromisso assinado pelo Ministério da Saúde; 

 - inadequação dos instrumentos de apresentação e formalização das PDP; 

 - falta de transparência na escolha dos instrumentos de formalização das PDP; e 

 - inexistência de Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Local válida, a 

qual seria necessária para o processo das PDP; 

 j) a partir do objetivo deste trabalho e do problema de auditoria acima exposto, a equipe 

elaborou as seguintes questões, visando aferir em que medida os recursos federais estão sendo 

aplicados de acordo com a legislação pertinente: 

 - o Ministério da Saúde realiza estudos sobre a existência de pesquisas já em curso no país para 

o desenvolvimento de um imunobiológico antes de indicá-lo para ser objeto de celebração de uma 

PDP? 

 - os instrumentos jurídicos para formalização e análise das PDP apresentam cláusulas e 

condicionantes que garantam o adequado funcionamento dessas parcerias, a segurança jurídica e a 

eventual responsabilização necessários ao processo? 

 - há o efetivo acompanhamento da implementação das PDP em confronto com os projetos 

apresentados e à luz dos normativos vigentes? 

 - as PDP têm alcançado os objetivos para os quais foram criadas? A transferência de tecnologia 

efetivamente ocorre?  

 - haverá necessidade de assistência técnica, assessoria do laboratório internacional e 

fornecimento de insumos e equipamentos internacionais após o prazo definido para a transferência de 

tecnologia? 

 - o Ministério da Saúde - MS calcula previamente a cubagem necessária para transportar 

anualmente as doses de vacinas introduzidas no PNI a serem produzidas pelos LFO? 

 - o MS planeja previamente a logística de armazenagem das doses de vacinas introduzidas no 

PNI a serem produzidas pelos LFO? 

 - os preços das vacinas pagos pelo MS atendem ao princípio da economicidade?  

 - ocorre a redução dos preços das vacinas que são objetos de PDP durante o período de 

transferência de tecnologia? Tais preços são mais atrativos que os de mercado? 

 - são analisados os preços das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde que são produzidas 

por LFO fora dos processos das PDP? 

 k) os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de 

Contas da União (veiculadas por meio da Portaria TCU nº 280/2010, com as alterações promovidas 
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pela Portaria nº 168/2011) e com o Manual de Auditoria Operacional do TCU. Nenhuma restrição foi 

imposta aos exames; 

 l) durante a etapa de planejamento da presente auditoria, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e reuniões com gestores do Ministério da Saúde e dos LFO, além de entrevistas com 

especialistas. Já quando da realização deste trabalho, ocorreram: 

 - análise documental; 

 - pesquisa em sistemas informatizados; 

 - confronto de informações e documentos; 

 - comparação com a legislação, a jurisprudência do TCU e a doutrina; e 

 - visitas ao Ministério da Saúde, à Anvisa, às Visas locais e aos LFO envolvidos, durante as 

quais foram realizadas entrevistas; 

 m) o critério utilizado para escolher as vacinas que foram objeto dos estudos de caso foi o 

estágio da Transferência de Tecnologia. Primeiramente, foi escolhida a vacina Influenza do Instituto 

Butantan, cuja transferência de tecnologia - TT já estava finalizada. Em Bio-Manguinhos, foram 

escolhidas as vacinas com TT em curso, na fase inicial de rotulação e embalagem (Pneumocócica e 

Rotavírus). Nesse mesmo estágio, encontrava-se a vacina Meningocócica da Funed. Assim, foi 

possível verificar a evolução do processo de TT em suas diversas fases; e 

 n) cabe destacar que a Portaria GM/MS nº 2.531, de 12/11/2014, publicada durante o período de 

elaboração do relatório, modificou os procedimentos relacionados às PDP e às TT (foram alterados 47 

dos 76 artigos da portaria anterior). Tais mudanças sanearam a maior parte das irregularidades 

encontradas pela auditoria de conformidade realizada pela Secex Saúde. 

   

IV. Visão Geral do objeto desta auditoria 

 

 IV.1. Introdução 

15. A vacina é definida pelo Ministério da Saúde como sendo uma substância produzida em 

laboratório com bactérias ou vírus (ou parte deles), podendo ser utilizado vírus não vivo ou atenuado. 

16. Elas são produtos biológicos com estruturas moleculares complexas e cujos processos de 

desenvolvimento e produção podem variar consideravelmente, assim como os requisitos regulatórios a 

que devem atender para que sejam produzidas e comercializadas. Em função dessas características, os 

respectivos processos de pesquisa e desenvolvimento - P&D, registro e produção têm elevado custo e 

complexidade. O tempo médio para desenvolver uma vacina inovadora atinge doze anos e seu custo 

total pode atingir US$ 1 bilhão. O conhecimento sobre as diferentes tecnologias, os aspectos 

regulatórios e o processo de desenvolvimento são essenciais para entender a situação atual, as 

limitações e as tendências desse mercado. 

17. A vacina busca ativar uma resposta do sistema imunológico, por meio da promoção da 

produção de anticorpos contra o micróbio que foi introduzido no organismo. Dessa forma, desenvolve-

se a chamada memória imunológica, que produz a imunidade permanente contra as doenças 

imunopreveníveis ou ameniza a forma grave da doença. 

18. De maneira geral, o processo de P&D de uma vacina, como o de qualquer produto 

farmacêutico, envolve as fases exploratória, pré-clínica e clínica. No entanto, por ser um produto 

biológico e, em geral, profilático (exceto no caso de vacinas terapêuticas), há algumas características 

específicas envolvidas em seu ciclo de desenvolvimento. 

19. A fase exploratória compreende as etapas de descoberta e seleção de antígenos e definição de 

alvos específicos, da resposta esperada e da forma de administração. Em seguida, ocorre a produção 

em escala laboratorial. Esse processo dura até quatro anos.  

20. Uma vez definidos os antígenos a serem testados e as demais condições, é iniciada a fase pré-

clínica, que compreende testes em células humanas cultivadas no laboratório e em animais, com o 

objetivo não só de comprovar que o uso do antígeno é seguro, mas também verificar se ele tem 

potencial para produzir a resposta esperada no sistema imunológico humano.  
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21. A terceira fase do desenvolvimento das vacinas compreende três etapas (teste clínico) dura, 

em média, entre seis e oito anos. Há três grandes diferenças em relação ao processo de 

desenvolvimento dos demais medicamentos: 

 a) o número de indivíduos testados é maior em todas as fases, podendo chegar a quarenta mil em 

alguns casos, em função da ocorrência da doença e da existência ou não de tratamentos alternativos; 

 b) os pacientes a serem testados nas diferentes fases são indivíduos sadios, ao contrário do que 

ocorre nos testes de medicamentos, que envolvem indivíduos doentes nas etapas II e III; e 

 c) a maior parte das vacinas é direcionada para crianças, o que acarreta maiores dificuldades 

para recrutar essas pessoas. Além disso, são observadas normas mais rígidas em relação à segurança e 

ao benefício esperado dos produtos.  

22. É possível distinguir os processos de produção das matérias-primas ativas nas vacinas 

daqueles relacionados à formulação e ao envase. A produção do princípio ativo é a etapa de maior 

complexidade do processo e é nela que se utilizam técnicas de biotecnologia, abrangendo fermentação 

(bactérias), cultura de tecidos (vírus), purificação e controle. A formulação envolve a mistura do 

princípio ativo com outras substâncias, visando atribuir determinadas características ao produto final.  

23. A produção do antígeno ou princípio ativo inicia-se a partir do lote semente do micro-

organismo qualificado nas etapas de desenvolvimento. No caso das vacinas produzidas com bactérias 

ou micro-organismos geneticamente modificados, a população microbiana é propagada em meio de 

cultivo líquido para aumentar seu volume até a escala de fermentação. Depois da separação do material 

desejado do meio de cultura, ocorre o processo de purificação para a preparação dos antígenos. Para 

vacinas conjugadas, (produzidas a partir da ligação química de um antígeno a uma proteína 

proveniente do próprio micro-organismo) ocorrem reações de química fina antes da purificação final 

do antígeno (produto terminado). No caso de vacinas virais produzidas por meio de cultura de tecidos 

de células, o vírus é inoculado e as células propagadas em dispositivos próprios. O vírus excretado no 

meio é separado e estocado para formulação. Uma vez aprovado pelo controle de qualidade, o produto 

terminado é formulado, envasado e embalado. 

IV.2. Programa Nacional de Imunizações - PNI 

24. O Programa Nacional de Imunizações – PNI foi criado em setembro de 1973 e 

regulamentado em 1975, por meio da Lei nº 6.259, de 30/10/1975, e do Decreto nº 78.231, de 

30/12/1976, com a finalidade de coordenar as ações para imunizar a população, visando controlar e até 

mesmo erradicar as doenças imunopreveníveis. Esse programa é citado como referência mundial pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

25. O Brasil é o país que oferece o maior número de vacinas, de forma gratuita, aos grupos 

populacionais alvo, por meio do SUS. Há um calendário definido para a vacinação de crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. São oferecidos 46 imunobiológicos para proteger a população contra 

doenças transmissíveis.  

26. A produção doméstica de vacinas cresceu substancialmente de 1992 a 2002. Em 1992, 

aproximadamente 60% de todas as vacinas usadas no Programa Nacional de Imunização eram 

importadas; em 2002, 70% eram produzidas no Brasil. 

27. Em 2014, a autossuficiência nacional em imunobiológicos foi quase alcançada, pois 96% dos 

insumos foram fabricados no Brasil ou objeto de PDP cuja transferência de tecnologia se encontrava 

em andamento. Os maiores produtores foram o Instituto Butantan e a Bio-Manguinhos. 

28. Entre 2009 e 2013, foram formalizadas 104 parcerias, tendo por objeto 97 produtos acabados 

(66 medicamentos, 7 vacinas, 19 produtos para saúde e 5 P&D), com 79 parceiros envolvidos (19 

laboratórios públicos e 60 privados). 

29. Nos quadros e no gráfico abaixo, relacionam-se as vacinas incluídas no PNI, os 

imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde, os dispêndios realizados por esse Ministério e 

os investimentos no PNI: 

Vacinas incluídas no Calendário Nacional de Vacinação do PNI por público-alvo 

 

I - Para Crianças 
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BCG – ID 

Penta (DTP/Hib/Hep B) 

VIP (Vacina Inativada Poliomielite)*  

Vacina Pneumocócica 10 valente 

SRC (tríplice viral) 

Vacina meningocócica conjugada tipo C 

MMRV (tríplice viral + varicela) 

Hepatite B (mantida dose ao nascer) 

VOP (vacina oral contra pólio) 

VORH (Vacina Oral de Rotavírus 

Humano)  

Vacina febre amarela 

DTP (tríplice bacteriana) 

Influenza (campanha anual) 

Hepatite A 

II - Para Adolescentes e Adultos 

Hepatite B 

Febre amarela 

HPV 

dT (Dupla tipo adulto) 

SCR (Tríplice viral) 

 

III - Para Idosos 

Influenza 

IV - Para Gestantes 

DTPa 

 

Imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde 

 

VACINAS FABRICANTES 

1) Vacina BCG Ataulpho de Paiva 

2) Vacina Dupla adulto-dT Butantan 

3) Vacina Dupla infantil-Dt Butantan 

4) Vacina Hepatite B Butantan 

5) Vacina Tríplice bacteriana-DTP Butantan 

6) Vacina Influenza Sazonal Butantan 

7) Vacina Febre Amarela Bio-Manguinhos 

8) Vacina Poliomielite Oral Bio-Manguinhos 

9) Vacina Tríplice viral-SCR Bio-Manguinhos 

10) Vacina Rotavirus Bio-Manguinhos e GSK 

11) Vacina Contra Raiva Canina TECPAR-Merial 

12) Vacina Febre Tifóide Sanofi-Pasteur 

13) Vacina Contra Haemophilus Influenzae 

tipo B 

Bio-Manguinhos 

14) Vacina Pólio Inativada Bio-Manguinhos  e 

Butantan 

15) Vacina Tríplice acelular-DTPa Butantan - Sanofi-

Pasteur 

16) Vacina Hepatite A Butantan e MSD 

17) Vacina Meningite Conjugada C Ezequiel Dias e 

Novartis 

18) Vacina Pentavalente DTP-HB/Hib Bio-Manguinhos 

19) Vacina Pneumococo 23 Sanofi-Pasteur 

20) Vacina Pneumo Conjugada 10valente Bio-Manguinhos e GSK 

21) Vacina Contra Raiva Embrião de 

galinha 

MSD 

22) Vacina Contra Raiva Verocultura 

celular 

Butantan 

23) Vacina Varicela MSD, GSK e Sanofi-

Pasteur 
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24) Vacina Contra Cólera Sanofi-Pasteur 

25) Vacina TetraViral Bio-Manguinhos e GSK 

26) Vacina PapilomavirusHumano-HPV Butantan e MSD 

 

Dispêndios do Ministério da Saúde com soros e vacinas (2011 a 2013) 

 
 

Compras/Despesas Nacional Internacional TOTAL 

An

o 

Pro

dutos 

Quant. 

doses (em mil) 

Valor 

(em R$ mil) 

Quant. 

de doses (em 

mil) 

Valor 

(em R$ mil) 

Quant

. doses (em 

mil) 

Valor 

(em R$ mil) 

20

13 

Sor

os 808,4 

43.940

,8 80 7.416,9 888,4 

51.35

7,70 

 

Va

cinas 

246.010,

4 

1.607.

564,3 52.940,3 

272.04

5,2 

298.9

50,7 

1.879

.609,50 

20

12 

Sor

os 776,6 

39.306

,4 140,8 

10.244,

8 917,4 

49.55

1,20 

 

Va

cinas 

194.002,

4 

1.669.

667,6 58.660,3 

165.12

8,8 

252.6

62,7 

1.834

.796,60 

20

11 

Sor

os 752,4 

36.140

,7 46,7 3.061,2 799,1 

39.20

1,90 

 

Va

cinas 

292.355,

6 

1.597.

829,6 17.596,7 

38.554,

8 

309.9

52,4 

1.636

.384,50 

    

 

  TOTAL GERAL 5.490.901,40 

 
IV.3 - Laboratórios Públicos Oficiais 

 IV.3.1. Instituto Butantan (IB)/Fundação Butantan (FB) 

30. O Instituto Butantan, órgão da administração estadual vinculado à Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, foi criado em 1899 e reconhecido como instituição autônoma em 1901. Sua 

criação decorreu da necessidade de a administração pública estadual produzir soro contra a peste 

bubônica, que se propagava à época no Porto de Santos. Desde a sua fundação, atuou no atendimento 

às demandas da área de saúde pública, sendo atualmente responsável pela produção de 

imunobiológicos estratégicos para o Ministério da Saúde (soros, vacinas e biofármacos). O Instituto, 
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reorganizado pelo Decreto Estadual nº 33.116, de 13/3/1991, na consecução de seus objetivos 

institucionais, atua em parceria com diversas universidades e entidades, tais como o National Institute 

of Health (NIH) e a Bill & Melinda Gates Foundation. 

31. Em 1989, foi criada a Fundação Butantan, entidade civil com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A 

Fundação tem por objetivo prestar apoio ao Instituto Butantan no desenvolvimento de suas atividades 

científicas, tecnológicas, culturais e de assistência social. Dentre as suas atividades, destacam-se: 

 a) celebrar acordos e parcerias destinados à transferência de tecnologia e contratos de 

licenciamento para uso e exploração de produtos; 

 b) viabilizar a produção de imunobiológicos, biofármacos e produtos afins, com vistas à 

implementação das políticas de saúde pública; e 

 c) colaborar com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SP). 

32. O Instituto Butantan é responsável pela produção das seguintes vacinas: 

 - adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP); 

 - adsorvida difteria e tétano adulto (dT); 

 - adsorvida difteria e tétano infantil (DT); 

 - adsorvida hepatite B (recombinante); 

 - influenza sazonal trivalente (fragmentada e inativada); e 

 - raiva inativada (VR/VERO). 

33. A partir de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo - PDP firmada com o 

Laboratório Sanofi-Pasteur, foi desenvolvida uma vacina contra a Influenza. Além disso, estão em 

andamento parcerias visando ao desenvolvimento de vacinas contra o HPV e contra Hepatite tipo A. 

IV.3.2. Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 

34. A Fundação Oswaldo Cruz teve sua história iniciada em 25/5/1900, com a criação do 

Instituto Soroterápico Federal, na fazenda de Manguinhos, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. 

Órgão vinculado ao Ministério da Saúde, desempenha papel central no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre suas atividades, destacam-se as seguintes: 

 a) realizar estudos clínicos, epidemiológicos e nas áreas das ciências biológicas, humanas e 

sociais;  

 b) participar de expedições científicas; 

 c) formar recursos humanos do nível técnico ao doutorado; 

 d) prestar serviços hospitalares, ambulatoriais e de vigilância sanitária de referência; 

 e) fabricar medicamentos, vacinas e outros insumos estratégicos; 

 f) fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas. 

35. A Fundação mantém centros de referência para diversas doenças e temas de saúde pública, 

que são reconhecidos por entidades como a Organização Mundial de Saúde (OMS). Ela está presente 

no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Manaus, no Recife, em Salvador e em Brasília. 

Como parte do seu projeto de expansão nacional, que prevê a adoção de políticas de desconcentração 

da pesquisa e da formação de recursos humanos, promovidas pelo Governo Federal, estão em 

estruturação representações da Fundação nos estados do Ceará, Rondônia, Mato Grosso de Sul e Piauí. 

36. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos é a unidade da Fiocruz responsável pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos para diagnóstico e biofármacos. Sua 

missão é atender prioritariamente às demandas da saúde pública nacional. Atualmente, responde pelo 

fornecimento das vacinas Haemophilus influenzae tipo B (HiB); Febre Amarela; Meningite A e C; 

Pneumocócica 10-valente; Poliomielite Oral (VOP); Poliomielite Inativada (VIP); Rotavírus Humano; 

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Tetravalente viral (Tríplice mais varicela). 

Adicionalmente, destina o excedente das vacinas contra a febre amarela e meningocócica AC para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef).  
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37. Atualmente, o Instituto passa por uma série de reformas, tais como as obras no Prédio de 

Rotavírus e a expansão do Departamento de Processamento Final – DEPFI, além de novas 

construções, envolvendo o almoxarifado e o Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos 

para diagnóstico (CIPBR).  

38. Cabe também destacar as obras do Novo Centro de Processamento Final - NCPFI, localizado 

no bairro de Santa Cruz, no Município do Rio de Janeiro, em um terreno com área de 600 mil m². 

Devem ser construídos quarenta prédios, totalizando uma área construída de 190 mil m², com um 

orçamento previsto da ordem de R$ 1,5 bilhão. A conclusão dos projetos dos primeiros edifícios 

ocorreu no início de 2015.  

39. Foi encaminhado à Casa Civil um projeto de lei, que versa sobre a alteração da natureza 

jurídica do Instituto para Empresa Pública, com o fito de: 

 a) agilizar os procedimentos necessários para contratar o fornecimento de bens e serviços para a 

construção do Novo Centro de Processamento Final - NPCFI; e  

 b) adotar uma política de pessoal que contemplará o pagamento de salários mais condizentes 

com os valores de mercado, o que viabilizará a retenção dos recursos humanos do Instituto, os quais 

passaram por um processo de capacitação e aperfeiçoamento técnicos. 

40. Nesse sentido, cumpre consignar que, ao longo da sua história, Bio-Manguinhos sempre 

buscou mecanismos e soluções, a fim de flexibilizar e agilizar o processo produtivo dos insumos 

estratégicos para o Ministério da Saúde e o destinatário final.  

41. Com esse intuito, Bio-Manguinhos celebrou contratos com uma fundação de apoio, com 

vistas a viabilizar a aquisição de equipamentos e as reformas das áreas de produção, uma vez que, no 

orçamento repassado pelo Ministério da Saúde, não constavam recursos para tais finalidades, mas 

apenas recursos de custeio. Essas contratações persistiram até que o TCU recomendou sua interrupção, 

o que foi acatado pela entidade em tela.  

42. Nesse contexto, Bio-Manguinhos expôs para a Presidência e o Conselho Deliberativo da 

Fiocruz a criticidade da situação, a qual, a seu ver, poderia comprometer a capacidade de produção 

daquela entidade. Assim, foram vislumbradas duas medidas, cuja implementação supostamente 

poderia minimizar ou coibir o risco eminente de prejuízo para as atividades desenvolvidas por Bio-

Manguinhos. A primeira seria a criação de uma empresa pública diretamente ligada à Fiocruz, porém 

com autonomia administrativa e gerencial. Tal medida após ter sido aprovada no âmbito da Fiocruz e 

dos Ministérios da Saúde; do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, aguarda o envio do 

Projeto de Lei pela Casa Civil ao Congresso Nacional.  

43. Até que seja criada essa empresa pública, a aquisição das vacinas passou a ser considerada 

uma ação estratégica, o que permitiu flexibilizar a alocação do orçamento nas rubricas relevantes para 

o desenvolvimento das atividades a cargo de Bio-Manguinhos. Tal medida viabilizou e facilitou 

bastante a compra de equipamentos, a execução de obras e o pagamento de royalties. 

44. Contudo, em 2014, por ocasião da elaboração do orçamento de 2015, Bio-Manguinhos foi 

comunicado pelo Ministério da Saúde que seu orçamento voltaria a ser TED, ou seja, convênio com 

rubrica em custeio, o que poderá impactar de forma negativa a continuidade da produção de 

imunobiológicos. 

 IV.3.3. Fundação Ezequiel Dias (Funed) 

45. Instituição de pesquisa ligada ao governo do estado de Minas Gerais, está localizada em Belo 

Horizonte e visa promover pesquisas na área da saúde pública. Foi criada a partir do desmembramento 

da Fiocruz, ocorrido em 1922, e está integrada à estrutura do sistema estadual de saúde desde 1932. 

Atualmente, produz soros e medicamentos, além de ser, desde 2009, responsável pela Transferência de 

Tecnologia da Vacina Meningocócica C conjugada da Novartis. 

 

V.  As Parcerias de Desenvolvimento Produtivo - PDP e a Transferência de Tecnologia - 

TT e o Ministério da Saúde 
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46. A Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI da Secretaria de 

Vigilância em Saúde - SVS auxilia tecnicamente a definição das vacinas que farão parte do PNI, 

determina qual será o público-alvo das imunizações e decide o esquema vacinal (número de doses e 

intervalo de tempo entre elas). Essa decisão é importante uma vez que interfere no cronograma de 

fornecimento e na quantidade de vacinas a serem adquiridas.  

47. O Departamento de Logística em Saúde - DLOG da Secretaria Executiva do Ministério da 

Saúde é responsável pela celebração de convênios com os LFO para aquisição das vacinas 

direcionadas ao PNI. Ele não analisa os preços de compra, cujos valores são fornecidos por outras 

áreas do Ministério da Saúde (atualmente pelo Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis - DEVIT). Entretanto, há intenção de incumbir o DLOG de realizar a pesquisa de 

preços, determinar os valores de aquisição e celebrar o contrato de fornecimento das vacinas com os 

LFO.  

48. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE: 

 a) coordena as ações das PDP no âmbito institucional; 

 b) coordena as Comissões Técnicas de Avaliação dos projetos de PDP; 

 c) elabora Nota Técnica na qual analisa a aderência do projeto de PDP aos requisitos e às 

orientações existentes no modelo estabelecido; 

 d) assina o Termo de Compromisso relativo à PDP aprovada, na condição de representante do 

Ministério da Saúde; 

 e) aprecia as solicitações formuladas por laboratórios públicos no sentido de alterar o 

cronograma da PDP ou a tecnologia utilizada no projeto; 

 f) acompanha a transferência de tecnologia; 

 g) realiza o monitoramento técnico da capacitação, das atividades tecnológicas e produtivas, do 

projeto executivo e de seu cronograma, do processo técnico de transferência de tecnologia e do 

desenvolvimento da capacidade da instituição pública para atuar no novo patamar tecnológico, por 

meio da análise dos relatórios elaborados pela instituição pública; e 

 h) suspende, caso detecte desvios no processo, os projetos de PDP para posterior exame pela 

Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo, que poderão decidir pela reestruturação 

ou extinção da parceria. 

 

VI. O papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 

49. Setores da Anvisa estão envolvidos na inspeção e no registro de PDP e transferência de 

tecnologia de vacinas. São inspecionadas áreas fabris onde serão produzidos os produtos biológicos, 

com a observância das resoluções da agência que determinam padrões ambientais e de fluxo de 

pessoas e materiais. Por meio da adoção desses padrões, consubstanciados nos procedimentos 

operacionais padrão, busca-se evitar a contaminação durante o processo produtivo. 

50. Os referidos procedimentos, denominados Boas Práticas de Fabricação – BPF, são 

regulamentados pela Resolução nº 17/2010 da Anvisa. 

51. Para que uma área fabril possa elaborar um produto biológico e, posteriormente, fornecê-lo 

ao público, ela deve obter o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela Anvisa. 

A edição desse certificado depende da observância dos procedimentos previstos na legislação, a qual é 

fiscalizada por meio de inspeções realizadas pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária local (pp. 19 a 39 

da peça 82). Caso essas inspeções detectem qualquer irregularidade, o fabricante deve elaborar um 

plano de ação e um cronograma para resolver todos os problemas encontrados (pp. 94 a 103 da peça 

82).  

52. No processo de transferência de tecnologia, quando houver a necessidade de construir um 

prédio ou promover reformas para abrigar o processo de fabricação da vacina, é necessária a 

participação da Vigilância Sanitária local (estadual ou municipal), pelo fato de a Anvisa não possuir 

competência para analisar a estrutura das edificações, o que ficou a cargo dessas entidades locais. 
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53. No caso do Instituto Butantan, a Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA 

(Município de São Paulo) e o Centro de Vigilância Sanitária - CVS (Estado de São Paulo) participam 

do processo de inspeção. Por outro lado, somente a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado 

do Rio de Janeiro – SUVISA inspeciona Bio-Manguinhos.  

54. O projeto de construção de uma fábrica de imunobiológicos deve atender às Boas Práticas de 

Fabricação. Considera-se uma etapa importante da transferência de tecnologia a realização de análise 

prévia pela Vigilância Sanitária local da planta da área fabril a ser construída, a fim de que não surjam 

problemas posteriores à construção. Afinal, caso sejam necessárias reformas para adequar o imóvel, 

haverá um desperdício de tempo e dinheiro. Cabe destacar que essa verificação anterior às obras foi 

realizada na Fundação Ataulpho de Paiva pela Anvisa e Suvisa-RJ, o que foi considerado uma boa 

prática. 

55. O setor de registro desempenha papel relevante no que concerne à autorização da 

comercialização do produto biológico. A importadora ou o fabricante deve comprovar, por meio de 

testes clínicos, a eficácia do produto e a ausência de reações negativas no público alvo. Existe, ainda, a 

obrigação de o laboratório fabricante, nacional ou estrangeiro, anexar à solicitação de registro os 

relatórios técnicos da vacina com todas as análises clínicas e os testes realizados, o que viabilizará seu 

exame pela Anvisa. 

56. Além disso, o setor de registro possui competência legal para consignar o processo produtivo 

utilizado para desenvolver o fármaco sob exame. No caso do início da PDP, a primeira fase se refere à 

rotulagem e embalagem do produto produzido no laboratório estrangeiro. Na medida em que a 

transferência de tecnologia passa a envolver outras fases de fabricação, é obrigatória a alteração do 

registro do produto. Assim, a cada etapa da transferência de tecnologia, é modificado o registro da 

vacina. Na etapa final, é incluído o local de fabricação do princípio ativo.  

57. Cabe destacar que qualquer alteração do processo produtivo deve ser notificada à Anvisa 

para que seja realizada a avaliação técnica da complexidade e a análise de risco dessa modificação.  

58. O histórico de mudanças do produto - HMP deverá ser protocolado na Anvisa anualmente. 

Nesse documento, poderá ser registrada eventual alteração de equipamento, desde que não haja 

mudanças no seu princípio de funcionamento. As alterações de metodologia analítica poderão ser 

implementadas imediatamente ou precisarão de parecer prévio da Anvisa, dependendo de sua 

classificação como alteração menor ou moderada. Em todos os casos, as empresas devem enviar a 

validação do método analítico. No caso de alteração no controle de processos, a empresa deverá 

registrar tal mudança no HMP. 

59. Já em relação ao desenvolvimento de nova tecnologia ou produto específico ou à petição 

pós-registro, é necessária a anuência prévia da Anvisa. 

60. A Anvisa desempenha importante papel nos Comitês Técnicos Regulatórios - CTR, em 

observância ao disposto na Portaria nº 2.531/2014. Esses comitês realizam o monitoramento técnico da 

capacitação, executam atividades tecnológicas e produtivas requeridas pela regulação sanitária e 

promovem visitas técnicas anuais.  

61. Por fim, a Anvisa: 

 a) acompanha o atendimento ao cronograma para obtenção do registro sanitário do produto e as 

alterações pós-registro; 

 b) realiza atividades de monitoramento e avaliação do desenvolvimento técnico dos projetos de 

PDP, a fim de garantir o atendimento aos requisitos técnicos sanitários de qualidade e internalização da 

tecnologia; e 

 c) participa das Comissões Técnicas de Avaliação, em especial no que concerne à análise das 

propostas de projetos de PDP, na forma prevista na Portaria nº 2.531/2014.  

 

VII.  Legislação aplicável 

 

62. A Secex Saúde realizou auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar a regularidade 

das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo firmadas pelo Ministério da Saúde (TC nº 
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011.547/2014-6). Naquele trabalho, foi constatada a existência de “lacunas na normatização 

infralegal dos procedimentos”. Tal achado se baseou no fato de o principal normativo então vigente, a 

Portaria GM/MS nº 837/2012, não disciplinar integralmente o processo de formalização e 

acompanhamento das PDP. 

63. Essa falha foi corrigida pela Portaria GM/MS nº 2.531, publicada em 13/11/2014, que 

revogou a portaria anterior e regulou de forma pormenorizada as etapas do processo de PDP, desde a 

proposta até a conclusão. Na primeira dessas fases, o referido normativo preocupou-se com os critérios 

de análise e desempate, além da convocação dos laboratórios públicos para exporem seus projetos ao 

Ministério da Saúde - MS.  

64. Na fase de projeto, foi instituída a obrigatoriedade de ser firmado um acordo ou contrato 

pelos laboratórios público e privado, antes da assinatura do respectivo Termo de Compromisso pelo 

MS. Adicionalmente, foram tecidas considerações sobre eventuais alterações no cronograma do 

projeto.  

65. No que concerne ao processo de PDP, foram abordados os requisitos para as aquisições de 

produtos que constituíram objetos de TT, o processo administrativo de aquisição e o término da PDP 

com a internalização da tecnologia, bem como seu monitoramento e avaliação e as responsabilidades 

de cada ator. 

66. Como a nova portaria foi recém-publicada, ainda não houve a formalização de novas PDP 

seguindo seus ditames. Destarte, não foi possível para a equipe de auditoria analisar projetos 

executivos, notas técnicas ou termos de compromisso baseados na novel normatização. Entretanto, 

essa equipe avalia que o novo diploma trouxe maior segurança jurídica para o processo e definiu de 

forma pormenorizada as responsabilidades dos diversos atores em cada etapa. 

 

VIII.  Análise dos processos de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo e de Transferência 

de Tecnologia nos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - LFO 

 

VIII.1. Instituto Butantan/Fundação Butantan 

VIII.1.1. Vacina Influenza 

67. Preliminarmente, cabe destacar que a vacina Influenza é o único caso de transferência de 

tecnologia já finalizada. Foram necessários 14 anos até que a fábrica tivesse condições de produzir as 

doses dessa vacina. Ressalta-se que a produção da referida fábrica não atende, até o momento, 100% 

da demanda do PNI. Logo, há necessidade de importar doses e utilizar a assistência técnica do 

laboratório estrangeiro. 

68. O Butantan, além de ser um dos principais fornecedores oficiais do PNI, coordena as ações 

de vacinação da população brasileira em todo o território nacional. Dentre os produtos fornecidos pelo 

Instituto ao Programa, encontra-se a vacina contra o vírus Influenza. Em 1999, o Ministério da Saúde 

introduziu a vacina para a população acima de 65 anos. Considerando que não havia produção 

nacional, houve a necessidade de adquirir as doses no mercado externo.  

69. Nesse contexto, visando reduzir o custo das doses da vacina adquiridas de laboratórios 

internacionais, dominar a tecnologia de produção e controle da qualidade do imunobiológicos e 

substituir a importação do produto pela produção nacional, o Ministério da Saúde celebrou convênio 

com a Fundação Butantan para que esta adquirisse junto ao fabricante estrangeiro a tecnologia para 

produzir a vacina em tela (pp. 1 a 11 da peça 43). Nos termos do plano de trabalho desse convênio, até 

que a fábrica do Instituto estivesse em operação, o laboratório internacional produtor forneceria a 

vacina ao Butantan, que se encarregaria do envase dos frascos/ampolas a fim de atender à demanda do 

PNI, repassando o produto ao Ministério da Saúde para a realização das campanhas anuais. Desse 

modo, nos primeiros anos, a Fundação importou o imunobiológico, enquanto obtinha o domínio 

tecnológico da sua fabricação. 

70. Inicialmente, para a transferência da tecnologia de produção da vacina, a Fundação Butantan 

celebrou, no dia 1º/10/1999, com a Pasteur Merieux Seruns et Vaccins (PMS&V – atual Sanofi 

Pasteur), sediada na França, o Contrato de Licença de Tecnologia, tendo por objeto a licença e o 
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direito exclusivos e irrevogáveis para o uso e a exploração no Brasil da tecnologia de fabricação da 

vacina Influenza. Com essa finalidade, haveria a transferência de conhecimentos ligados a edificações, 

serviços, equipamentos, controles de qualidade e processos de produção (pp. 1 a 3 e 17 a 39 da peça 

77). Ademais, fizeram parte do mencionado acordo um Contrato de Assistência Técnica e um Contrato 

de Suprimento de Vacina Influenza a granel, firmados pela Fundação Butantan e pela Pasteur 

Merieux Seruns et Vaccins. Foi pactuada, nesse primeiro contrato de fornecimento (alterações e 

termos aditivos posteriores às pp. 84 a 185 da peça e 1 a 57 da peça 78), a compra de 58 milhões de 

doses pela Fundação junto à PMS&V, como se observa no quadro abaixo. 

Demanda do PNI para a Vacina Influenza 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 

Quantidade 

(doses) 

14.00

0.000 

14.00

0.000 

14.00

0.000 

10.00

0.000 

6.000.

000 

 

71. Embora, no referido Contrato de Fornecimento, tenham sido partes a Fundação Butantan e a 

PMS&V, sem constar como interveniente qualquer órgão público, foram testemunhas o então 

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Sr. José da Silva Guedes, e, representando o Fundo 

Nacional de Saúde, o Diretor do Centro Nacional de Epidemiologia à época, Sr. Jarbas Barbosa da 

Silva Junior (peça 77, p. 109).  

72. Em seguida, no dia 25/10/1999, foi firmado o Convênio nº 403/1999, tendo como partícipes 

a União (por meio do Ministério da Saúde), a Fundação Nacional de Saúde (concedente), o Governo 

do Estado de São Paulo (por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde), como executor, o Instituto 

Butantan e, na qualidade de convenente, a Fundação Butantan. O referido convênio teve como objeto a 

cooperação técnica destinada ao fornecimento de vacina contra Influenza. Assim sendo, foi prevista a 

importação, a incorporação, o desenvolvimento e o domínio da tecnologia, por parte daquele Instituto, 

o qual deveria ser capacitado para produzir e controlar a qualidade da vacina contra a Influenza, com o 

fito de atender às necessidades do Programa Nacional de Imunizações (peça 43, pp. 1 a 11).  

73. Desse modo, os recursos federais repassados à Fundação Butantan, com fulcro no Convênio 

nº 403/1999, visavam à compra anual de doses da vacina Influenza junto à PMS&V e à transferência 

da tecnologia para a produção do imunobiológico.  

74. O valor total pactuado no Convênio nº 403/1999 atingiu R$ 315.172.000,00 (trezentos e 

quinze milhões, cento e setenta e dois mil reais), sendo R$ 307.076.000,00 (trezentos e sete milhões, 

setenta e seis mil reais) de recursos federais e R$ 8.096.000,00 (oito milhões e noventa e seis mil reais) 

a título de contrapartida do convenente. A vigência do ajuste foi prevista para 72 meses, contudo, no 

dia 8/11/2004, ocorreu sua rescisão (peça 86, pp. 31 e 32).  

75. Segundo consta do Relatório da CGU-SFC nº 195.403/2007, datado de 28/8/2007, durante a 

execução da mencionada avença, entre os dias 8/11/1999 e 8/3/2004, foram repassados recursos 

federais no montante de R$ 260.754.550,43 (duzentos e sessenta milhões, setecentos e cinquenta e 

quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos - peça 43, pp. 84 a 91). 

76. No convênio em tela, foi acordado o fornecimento anual de 14 milhões de doses da vacina 

Influenza pela Fundação Butantan ao Ministério da Saúde, mediante o pagamento dos seguintes preços 

unitários (peça 43, pp. 5 e 12): 

Quadro 10: Preço unitário da Vacina Influenza 

Ano 2000 2001 2

002 

2

003 

2

004 

2

005 

Preço por dose 

(R$) 

4,07 3,96 3,

85 

3,

56 

3,

34 

3,

15 

77. A subcláusula primeira da cláusula terceira do convênio dispõe que (peça 43, p. 5): 

 “os valores-bases especificados no caput desta cláusula têm composição integrada pelos custos 

dos insumos (bulk de vacinas, matérias-primas, serviços) e dos investimentos necessários para a 

transferência da tecnologia de produção e controle de qualidade da vacina contra influenza, cujo 

resultado final se apresenta compatível com o preço de mercado”.  
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78. Assim sendo, verifica-se que o custo da transferência de tecnologia estava embutido no preço 

dos lotes da vacina. 

79. A conclusão da transferência de tecnologia foi prevista para 2004, o que possibilitaria iniciar 

a produção nacional em 2005. Contudo, ela só ocorreu em 2011. 

80. O processo de transferência apresentou as seguintes fases: 

 - importação das doses da vacina da Pasteur Merieux Seruns et Vaccins; 

 - treinamento de funcionários do Butantan na França; 

 - envase do produto pronto fornecido pela Sanofi Pasteur (bulk), após a realização de testes de 

controle de qualidade; e 

 - formulação e produção dos monovalentes concentrados da vacina trivalente, do tipo 

fragmentada e inativada. 

81. Houve ainda a construção de uma fábrica para a produção da vacina, o Laboratório de 

Influenza do Instituto Butantan, com capacidade para produzir de 20 a 40 milhões de doses da vacina 

sazonal.  

82. Para a construção do Laboratório de Influenza do Instituto Butantan, foram recebidos 

recursos do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, tendo sido essa obra licitada 

em 2003. Em razão de impugnação ao certame, a obra foi iniciada somente em 2005 e entregue em 

2007. Entre 2008 e 2009, foram realizados treinamentos e cumpridas as etapas de desenvolvimento da 

vacina. O start-up da fábrica ocorreu em 2010.  

83. Cabe destacar que, nesse ínterim, ocorreram duas pandemias de gripe: a aviária H5N1, em 

2005, e a suína AH1N1, em 2009. Em razão da primeira pandemia, o Ministério da Saúde celebrou o 

Convênio nº 1.607/2005 com a Fundação Butantan, tendo como objeto o projeto para a produção da 

vacina contra Influenza Cepa H5N1. Com espeque nessa avença, foram transferidos para essa 

Fundação recursos no montante de R$ 3.124.000,00 (três milhões, cento e vinte e quatro mil reais), 

visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes e a contratação de serviços e reformas 

(peça 59, pp. 4 a 25). 

84. Buscou-se, por meio do citado ajuste, criar uma planta piloto para produzir doses de vacina 

em caráter emergencial, em caso de pandemias. O fato significou para o Instituto Butantan uma forma 

de fixar o domínio da tecnologia de produção da vacina Influenza em pequena escala, visando à 

instalação da futura fábrica. 

85. Devido ao aparecimento do vírus AH1N1 (gripe suína), houve a necessidade de adequar a 

planta e reforçar a área de biossegurança, o que teria gerado atrasos na implementação da fábrica. 

86. Em 28/7/2011, foi elaborado pelo Instituto Butantan o Termo de Recebimento de 

Transferência de Tecnologia, subscrito pelo Prof. Dr. Jorge Elias Kalil Filho (Diretor), pela Dra. Sally 

Muller Afonso Prado (Diretora da Divisão de Desenvolvimento Tecnológico e Produção), pela Dra. 

Cosue Miyaki (Pesquisadora Científica e Responsável Técnica pelo Laboratório de Influenza) e por 

Maurício Meros de Oliveira (Gerente de Produção do Laboratório de Influenza), tendo por objetivo 

declarar que o Instituto Butantan estava capacitado, a partir daquela data, para produzir 

adequadamente a referida vacina e executar as operações de controle de qualidade desse 

imunobiológico (peça 77, pp. 1 a 3 e 40 a 44). 

87. No dia 2/2/2012, foi firmado o Termo de Distrato e Quitação entre a empresa Sanofi Pasteur 

e a Fundação Butantan, instrumento no qual os partícipes concordaram que o objetivo do Contrato de 

Assistência Técnica foi alcançado e que, por via de consequência, o Butantan encontrava-se capacitado 

a produzir a vacina em tela e controlar a respectiva qualidade (peça 76, pp. 1 a 3 e 45 a 47). 

88. Contudo, além da conclusão do processo de aquisição da tecnologia, faz-se necessário que o 

produtor da vacina cumpra as normas regulatórias vigentes no país, inclusive no que concerne à 

obtenção da certificação da Anvisa. A fim de que o citado produto seja utilizado com garantia de 

qualidade para o fim proposto, a Anvisa editou a Resolução RDC nº 17/2010, na qual estabeleceu 

requisitos mínimos a serem seguidos na fabricação de medicamentos.  

89. Aduz-se que a Anvisa inspeciona a linha de produção do parque fabril, visando aferir a 

eficácia do sistema de garantia da qualidade na fabricação da vacina e constatar se as Boas Práticas de 
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Fabricação (BPF) foram incorporadas pelo produtor. Em outras palavras, busca-se assegurar que o 

produto colocado no mercado apresente segurança, qualidade e eficácia adequadas.  

90. No caso da vacina Influenza, o processo de produção do imunobiológico envolve a produção 

do concentrado viral e a formulação e o envase do produto. No Butantan, a produção do insumo da 

vacina Influenza Sazonal (monovalentes) é realizada em área diversa daquela utilizada para a 

formulação e o envase. Assim, foi necessário obter a certificação de ambas as áreas. 

91. A fábrica da vacina só obteve o certificado de boas práticas de fabricação para a área de 

produção do insumo em novembro de 2012 (certificação IB para granéis monovalentes – vacina 

Influenza – fragmentada e inativada – Resolução RE nº 4.791, de 7/11/2012 - peças 83, pp. 35 a 37, 43 

e 68).  

92. Ademais, somente em setembro de 2012, o Instituto Butantan solicitou, em caráter 

excepcional, a certificação das etapas de formulação e envase da vacina (Ofício T.B.D. nº 233/2012, 

de 21/9/2012 – peça 83, pp. 94 a 101). Naquela oportunidade, essa entidade alegou que, a fim de 

atender à demanda do PNI originada pela campanha de vacinação de 2013, seriam adotadas medidas 

suplementares de segurança em relação à produção do imunobiológicos. Posteriormente, seriam 

reformadas as áreas comuns utilizadas para a formulação e o envase de outras vacinas, com objetivo de 

cumprir as disposições da Resolução RDC nº 17/2010. Assim, poderiam ser fornecidas as doses da 

vacina Influenza para o Ministério da Saúde, uma vez que não seria paralisada a linha de produção 

para a realização de obras.  

93. A produção foi liberada pela Anvisa, em caráter de excepcionalidade (peça 83, pp. 115 a 117 

e 120), tendo sido produzidas aproximadamente 7 milhões de doses da vacina para a campanha de 

2013. Após a entrega dessas doses ao MS, o prédio utilizado para a formulação e o envase de vacinas 

paralisou a linha de produção, tendo em vista a realização das obras necessárias à ampliação da área 

física e à adequação dos sistemas de tratamento do ar e de purificação da água. 

94. Quando da realização da campanha de vacinação de 2014, a Anvisa informou que, devido ao 

fato de as reformas no Butantan já haverem sido iniciadas, o que provocava alterações significativas na 

linha de produção do imunobiológico, não seria possível liberar a comercialização desse produto antes 

da conclusão de todas as etapas dessa obra, da realização de inspeções e da obtenção da certificação de 

boas práticas de fabricação por parte do Butantan, sendo que deveria ser demonstrado o atendimento às 

exigências da Resolução RDC nº 17/2010 (peça 84, pp. 44 e 45). 

95. Segundo dados coletados junto à Agência Reguladora, a certificação de boas práticas de 

fabricação – CBPF para as áreas de formulação e envase somente foi obtida em 17/3/2014, nos termos 

da Resolução RE nº 1.040/2014 (certificação para produtos estéreis – peças 84, pp. 35 a 37, 86 e 123). 

Após a obtenção da mencionada CBPF, foram produzidas pelo próprio Instituto Butantan, para a 

campanha de 2014, aproximadamente 10 milhões de doses da vacina Influenza.  

96. Convém observar que, no âmbito do PNI, entre os anos de 1999 e 2010, a vacina contra 

Influenza sazonal estava disponível apenas para idosos e alguns grupos de risco. Na última campanha, 

no ano de 2014, foram considerados grupos prioritários a serem vacinados: crianças de 6 meses a 5 

anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da área de Saúde, povos indígenas, indivíduos com 60 anos 

ou mais de idade, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas 

portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (peça 168, p. 

2).  

97. Para a campanha de vacinação de 2015, foi prevista a produção de 34 milhões de doses pelo 

Instituto Butantan e a aquisição de 20 milhões de doses junto à empresa Sanofi, incluindo 5 milhões 

para compor a reserva técnica (peça 168, p. 2).  De acordo com as informações prestadas pela 

Coordenadora do PNI, na campanha de 2015, foi prevista a vacinação dos mesmos grupos acima 

relacionados. Contudo, qualquer mudança no cenário epidemiológico da doença poderia gerar a 

necessidade de incluir novos grupos. 

98. Cabe destacar que, ainda segundo a Coordenadora do PNI, o objetivo das campanhas anuais 

de vacinação é reduzir as complicações e as internações decorrentes das infecções pelo vírus da 

Influenza no que concerne à população alvo dessas campanhas (peça 168, pp. 1 e 2). 
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99. A seguir, apresenta-se um quadro com dados dos convênios celebrados entre a Fundação 

Butantan (convenente) e o Ministério da Saúde, entre 2003 e 2014, tendo como objeto o apoio 

financeiro para o fornecimento de doses da vacina Influenza pelo convenente ao PNI (peças 44 a 58 e 

64 a 75). 

Quadro 11: Convênios do MS celebrados com o Instituto/Fundação Butantan 

Ano Convê

nio nº 

Valor total 

(R$) 

Quantidade de doses 

demandadas pelo MS 

Valor 

por dose (R$) 

2003 2.242/

2003 

14.426.895,00 2.747.980 5,25 

2004 72/20

04 

72.723.105,00 13.852.020 5,25 

2005 102/2

005 

108.300.000,0

0 

19.000.000 5,70 

2006 10/20

06 

120.460.000,0

0 

19.000.000 6,34 

2007 26/20

06 

128.660.000,0

0 

20.000.000 6,43 

2008 8/200

8 

123.164.088,0

0 

18.588.000 6,62 

2009 18/20

09 

105.300.000,0

0 

18.000.000 5,85 

2009 

(H1N1) 

19/20

09 

439.890.000,0

0 

33.000.000 13,33 

2010 

(H1N1) 

9/201

0* 

229.600.012,3

1 

30.000.000 13,33 

2010 29/20

10 

229.250.000,0

0 

32.750.000 7,00 

2012 7/201

2 

260.352.000,0

0 

33.900.000 7,68 

2013 17/20

12 

382.360.000,0

0 

44.000.000 8,69 

2014 24/20

13 

455.760.000,0

0 

54.000.000 8,44 

OBS.: 1. Não foram inseridos dados referentes ao Convênio nº 403/1999, visto que há divergências entre os 

quantitativos de doses efetivamente adquiridas pelo MS e os valores pagos por dose informados nos documentos 

consultados. É inviável sanar as dúvidas devido ao tempo decorrido desde a execução do ajuste. 

2. Dados dos demais convênios obtidos em consulta à documentação arquivada na Fundação Butantan e a 

informações fornecidas pelo FNS, Dicon/SP e Ministério da Saúde. 

(*) Quantitativo de 12.775.693 doses sem ônus para o MS (doação – cf. cláusula primeira do Convênio nº 9/2010) 

100. A respeito da capacidade produtiva da fábrica da vacina Influenza, a partir do recebimento 

do certificado de boas práticas de fabricação para a área de produção do insumo, ocorrido em 

novembro de 2012, que permitiu o início da produção nacional do imunobiológico, foram apresentados 

os dados consolidados na tabela abaixo (peça 77, pp. 8 a 10): 

Quadro 12 - Campanha de 2013 – fabricação dos monovalentes de agosto/2012 a fevereiro/2013 

Cepa viral H1N1 H3N2 B 

Subtipo viral A/Califórnia/

7/2009 

A/Victoria/36

1/2011 

B/Wisconsin/

1/2010 

Doses 

produzidas 

12.982.541 7.900.981 12.242.396 

Quadro 13 - Campanha de 2014 – fabricação de monovalentes de agosto/2013 a fevereiro/2014 

Cepa viral H1N1 H3N2 B 

Subtipo viral A/Califórnia/ A/Texas/50/2 B/Massachusetts/0



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

7/2009 012 2/2012 

Doses 

produzidas 

27.880.687 29.675.155 23.750.123 

101. No tocante à produtividade média das diferentes cepas da Influenza em relação à quantidade 

de ovos utilizados por campanha (doses/ovo), foram apresentados os seguintes dados: 

Quadro 14 – Produtividade de doses de vacina por ovo - Campanha de 2013 

Cepa viral H1N1 H3N2 B 

Subtipo viral A/Califórnia/

7/2009 

A/Victoria/36

1/2011 

B/Wisconsin/

1/2010 

Doses 

produzidas 

12.982.541 7.900.981 12.242.396 

Quantidade 

de ovos 

5.801.280 2.724.480 3.962.880 

Doses por 

ovo 

2,24 2,90 3,09 

Quadro 15 – Produtividade de doses de vacina por ovo - Campanha 2014 

Cepa viral H1N1 H3N2 B 

Subtipo viral A/Califórnia/

7/2009 

A/Texas/50/2

012 

B/Massachusetts/0

2/2012 

Doses 

produzidas 

27.880.687 29.675.155 23.750.123 

Quantidade 

de ovos 

9.535.680 7.657.440 8.255.880 

Doses por 

ovo 

2,92 3,88 2,88 

102. Um dos pontos centrais para o futuro do Instituto Butantan, no tocante à fabricação da 

vacina Influenza, consiste no aumento da quantidade de doses do imunobiológicos produzida, de 

forma a atender integralmente à demanda do PNI, ou seja, 54 milhões de doses. Ocorre que a fábrica 

foi planejada na fase inicial da transferência de tecnologia, entre 2003 e 2007, tendo sido prevista uma 

capacidade de produção de 20 milhões a 40 milhões de doses. Acrescentem-se, nesse contexto, as 

alterações de legislação ocorridas ao longo de 14 anos, desde o início do processo de transferência da 

tecnologia da vacina Influenza, as quais exigiram, algumas das vezes, a realização de obras civis na 

fábrica, o que acarretou a paralisação da produção durante esses períodos. 

103. Cabe destacar que o aumento na produção da vacina envolve o estabelecimento de um 

cronograma anual de produção ajustado à indicação, pela OMS, das cepas que irão compor a vacina 

Influenza para cada um dos hemisférios (norte e sul), a qual geralmente ocorre no mês de setembro. Já 

a produção dos imunobiológicos deve estar concluída até março do ano seguinte, para viabilizar a 

realização tempestiva da campanha de vacinação. 

104. De acordo com o Dr. Claudio Cabral, membro do Comitê Técnico Regulatório – CTR do 

Instituto Butantan, atualmente a entidade busca aumentar a capacidade produtiva de sua fábrica, por 

meio da utilização de substâncias associadas ao princípio ativo para auxiliar ou potencializar seu efeito 

de gerar imunogenicidade. Nesse sentido, vem investindo em novas tecnologias. 

105. Ademais, segundo o Dr. Paulo Lee Ho (peça 78, pp. 163 a 169), Diretor da Divisão de 

Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Instituto Butantan, a fim de auxiliar na adequação do 

processo produtivo da fábrica ao quantitativo de doses da vacina demandado pelo MS, o Instituto 

celebrou, no dia 27/5/2013, um Acordo de Assistência Técnica e Fornecimento com a empresa Sanofi 

Pasteur. Essa avença é um instrumento estratégico para a aquisição de doses da vacina junto àquela 

empresa e a obtenção de assistência técnica para aprimorar a capacidade produtiva, considerando que o 

aumento da produção envolve alterações logísticas na planta fabril. 

106. A Fundação Butantan relatou que o novo “Acordo de Assistência Técnica e Fornecimento 

da Vacina Influenza Sazonal (fragmentada e inativada)”, firmado com a empresa Sanofi Pasteur S.A., 
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no qual consta o Instituto Butantan como interveniente anuente, possui como objeto a definição dos 

termos de fornecimento e aquisição de quantitativo mínimo de doses da vacina Influenza (artigo 2). 

Ademais, estipulou-se que, caso o Butantan necessite de assistência técnica no processo de fabricação 

da vacina Influenza sazonal (fragmentada e inativa), durante a vigência do mencionado ajuste, a 

Sanofi Pasteur fornecerá assistência técnica sem custo adicional para o Butantan, “limitada a 30 

(trinta) dias/homem por ano”, nas instalações da empresa e de suas afiliadas ou nas dependências do 

Instituto. 

107. A assistência técnica em tela inclui (peça 77, pp. 5 a 8 e 48 a 83, e peça 78, pp. 163 a 169):  
 - a realização de visitas técnicas; 

 - a avaliação da qualidade das instalações e práticas; 

 - a preparação de Planos de Assistência Técnica; 

 - a preparação, a organização e o monitoramento de uma campanha de vacinação; 

 - a solução de problemas detectados no processo produtivo; 

 - a participação nas revisões periódicas e no acompanhamento dos planos de ação; e 

 - o suporte na implementação de procedimentos de produção, incluindo o controle e a  avaliação 

da qualidade.  

108. Note-se que o referido contrato, com vigência pelo período de 5 anos, faz menção a: 

 a) um Contrato Técnico e de Qualidade (QTA), datado de 18/7/2010; e 

 b) um contrato assinado em 18/12/2007, cujo objeto foi a realização de operações fabris da 

vacina Influenza. 

109. Isso demonstra que as partes acima citadas firmaram avenças ao longo da transferência de 

tecnologia. Ademais, no preâmbulo do acordo, o Butantan registra que, embora já tenha obtido o 

conhecimento necessário para produzir a vacina Influenza sazonal, sua capacidade de produção pode 

não ser suficiente para atender à demanda do mercado (peça 77, pp. 48 a 51). Nesse contexto, entende-

se porque o Butantan celebrou ajustes visando complementar sua produção, de forma a atender a 

demanda do PNI em 2014. 

110. A Fundação Butantan apresentou, ainda, um relatório das visitas técnicas, realizadas por 

equipes de colaboradores do Instituto Butantan, às instalações produtivas da fábrica da Sanofi Pasteur 

nos seguintes períodos: de 23 a 27/09/2013; 12 a 14/11/2013; 8 a 10/07/2014; 17 a 19/11/2014 e 26 a 

28/11/2014 (peça 78, pp. 163 a 169). 

111. Segundo a Fundação Butantan, tais visitas visaram elucidar questionamentos sobre vários 

processos relacionados à produção da vacina Influenza (peça 78, pp. 163 a 169), dentre os quais se 

destacam os seguintes:  

 - assuntos referentes à cepa, ao monovalente e ao produto terminado. Foram apresentados dados 

e a estratégia utilizada no estudo e no tratamento das informações, bem como o recipiente utilizado 

para realizar a análise do monovalente; 

 - obtenção de documentos relativos a determinadas validações que ainda não estavam 

disponíveis nos arquivos do Butantan; e 

 - análise de atividades, procedimentos e documentos (entrada em área limpa, validação do 

sanitizante e do processo de homogeneidade do produto). 

112. Ressalta-se que as visitas possibilitaram uma observação in loco, nas dependências da 

fábrica da Sanofi, na França, das situações enfrentadas e solucionadas pela empresa durante o processo 

de produção, durante as etapas de formulação, envase, inspeção automática e embalagem. Ademais, 

foram identificadas lacunas de conhecimento e definidos temas para a assistência técnica. 

113. A Fundação Butantan esclareceu, ainda, que as visitas realizadas em novembro de 2014 

visaram “discutir dificuldades encontradas na importação e no planejamento da produção da vacina 

Sanofi para o Instituto Butantan”. A entidade acrescentou que tais visitas permitiram minimizar, na 

campanha de 2015, os problemas enfrentados durante o período de vacinação. 

114. Nos termos transcritos a seguir, o Dr. Paulo Lee Ho, Diretor da Divisão de 

Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Instituto Butantan, concluiu que o Acordo de 

Assistência Técnica tornou-se estratégico, em decorrência do apoio prestado pela empresa Sanofi 
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Pasteur no período que o Butantan adequou sua produção ao quantitativo de doses da vacina Influenza 

demandado pelo MS (peça 78, p. 168): 

“O planejamento inicial de uma planta com capacidade de 20 milhões de doses da vacina 

trivalente já é por si só um grande desafio. Com a mudança da demanda de produção para 54 milhões 

de doses (...), a planta atual de produção do Butantan teve que sofrer reformas estruturais (...) temos o 

planejamento de produzir o quantitativo de 34 milhões de doses já para a campanha de 2015. Na 

segunda fase, planejamos produzir o quantitativo de 50 milhões de doses. (...) este aumento de 

produção é complexo, traduzindo-se em um novo planejamento estratégico de produção após o 

anúncio das novas cepas para a vacina em final de setembro de cada ano, envolvendo não só a 

logística de produção da planta (...) como também a logística de fornecimento de ovos embrionados”. 

115. Sobre o novo Contrato de Assistência Técnica celebrado pelo Butantan e pela Sanofi, o 

Diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde – DECIIS do Ministério da 

Saúde relatou que (peça 169, pp. 5 e 10): 

 a) no final de 2013, o MS foi informado pelo Butantan sobre o novo acordo de Assistência 

Técnica e Fornecimento da Vacina Influenza Sazonal (fragmentada e inativada), celebrado em 

27/5/2013; 

 b) tendo em vista a data da assinatura do ajuste, o Ministério da Saúde considera que o novo 

contrato foi pactuado na vigência do Contrato de Licença de Tecnologia firmado pelo Butantan e pela 

Sanofi (de 1º/10/1999 a 1º/10/2014); 

 c) “todo projeto de PDP busca a autonomia tecnológica da instituição pública, seja no acesso 

ao conhecimento de uma plataforma tecnológica, que pode propiciar o acesso ou desenvolvimento de 

novos produtos ou processos, seja na busca de sua autonomia produtiva”; 

 d) nesse contexto, “a autonomia da produção pública ocorre não só com a finalização do 

processo de transferência de tecnologia, mas também com a finalização da construção e homologação 

das unidades produtivas pela Anvisa”; e 

 e) com a conclusão do projeto tecnológico para a produção da vacina Influenza, ocorrida em 

outubro/2014, e o recebimento do Certificado de Boas Práticas de Fabricação para as áreas de 

produção do insumo farmacêutico ativo (monovalentes) e de formulação e envase, o Butantan passou a 

estar apto e habilitado para executar todas as etapas do processo de fabricação da vacina de forma 

integrada.     

116. Diante do exposto, a equipe de auditoria concluiu que: 

 a) o Contrato de Assistência Técnica e Fornecimento firmado pela Fundação Butantan e pela 

empresa Sanofi, em 27/5/2013, com vigência de 5 anos, visa à aquisição de doses da vacina Influenza 

para suprir demanda do PNI, em face da impossibilidade atual de a fábrica do Instituto Butantan 

atender plenamente ao quantitativo de doses da vacina requisitadas pelo Ministério da Saúde (54 

milhões para as campanhas de 2014), bem como ao aprimoramento da produção da vacina Influenza 

pelo Butantan; e 

 b) o processo de transferência de tecnologia da vacina Influenza foi finalizado, tendo ocorrido a 

emissão do Certificado de Boas Práticas de Fabricação para as áreas de produção do insumo 

farmacêutico ativo (monovalentes) e de formulação e envase de vacinas no Instituto Butantan. Cabe 

observar que, entre as transferências de tecnologia e as PDP referentes a vacinas analisadas nesta 

fiscalização, somente a vacina Influenza atingiu o final do respectivo processo.  

117. De acordo com o Instituto Butantan, a entidade corre risco de perda de produção de 

monovalentes (produto semiacabado) da vacina Influenza, produzidos para a campanha de 2014, em 

decorrência da redução do quantitativo de doses adquiridas pelo Ministério da Saúde, que teria sido 

alterado de 20 milhões para 11 milhões (peça 77, pp. 4 e 5).  

118. Segundo a Fundação Butantan, “visando atender pedido informal já há muito elaborado 

pelo Ministério da Saúde” (peça 77, p. 4), na primeira quinzena de novembro de 2013, foi iniciada a 

produção de 27.101.988 doses do produto semiacabado, objetivando o fornecimento de 20 milhões de 

doses da vacina Influenza. Esse seria, efetivamente, o quantitativo de doses ajustado com o Ministério 
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da Saúde para ser fabricado pelo Instituto. Para demonstrar a veracidade dessa informação, foram 

apresentados à equipe de auditoria do TCU os seguintes documentos: 

 a) Ofício Conjunto nº 2/2013/SCTIE/SVS-MS, datado de 25/11/2013 (peça 78, pp. 158 e 159); e 

 b) Ofício T.B.D. nº 368/2013, datado de 6/12/2013, encaminhado pelo Instituto Butantan ao 

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Sr. Carlos Augusto Grabois Gadelha, e ao 

Secretário de Vigilância em Saúde, Sr. Jarbas Barbosa da Silva Junior (peça 78, pp. 160 e 161). 

119. O Butantan alegou que a aquisição de 11.601.650 doses do produto semiacabado foram, 

“unilateral e imotivadamente, canceladas pelo Ministério da Saúde (...), ocasionando à Fundação 

Butantan um déficit da ordem de R$ 41.023.228,79 (...)”. Desse modo, a Direção da entidade 

argumentou que “apenas as 15.500.338 (...) doses de produto semiacabado restantes é que foram 

remetidas para a produção, convertendo-se nas 10.280.270 (...) doses de produto acabado fornecidas 

ao Ministério da Saúde” (peça 77, pp. 4 e 5). 

120. Ouvido a respeito, o Ministério da Saúde informou que (peça 168, p. 1): 

 a) para realizar uma campanha de vacinação, considera, entre outros critérios, a capacidade de 

produção e o cronograma de entrega dos laboratórios produtores. Atuando dessa forma, busca 

operacionalizar as ações de vacinação; 

 b) “no momento de contratualização junto ao Instituto Butantan [da campanha de 2013], o 

referido laboratório não possuía registro na Anvisa, requisito essencial para que o Ministério da 

Saúde fizesse a aquisição dos produtos”; 

 c) o cronograma proposto pelo Instituto Butantan para fornecer produtos para a campanha 

realizada nos meses de abril e maio de 2014 não atendia aos prazos previstos para as ações de 

vacinação; e 

 d) foi então pactuado o fornecimento ao PNI de 10 milhões de doses da vacina Influenza 

produzidas pelo Butantan e a aquisição de 44 milhões de doses junto ao laboratório da empresa Sanofi.  

121. Conforme consignado neste relatório, somente em 17/3/2014, foi obtido pelo Instituto 

Butantan o “Certificado de Boas Práticas para as Linhas de Produção/Formas Farmacêuticas/Produtos 

estéreis: Soluções parentais de pequeno volume com preparação asséptica”, nos termos da Resolução 

RE nº 1.040/2014 da Anvisa. 

122. Em consulta ao processo nº 25000.138192/2013-80 (peça 85), em trâmite no Ministério da 

Saúde, versando sobre a transferência de tecnologia da vacina Influenza, a equipe de auditoria 

observou que, em 9/9/2013, foi encaminhado ao Instituto Butantan o Ofício nº 2525/2013/SCTIE/MS, 

no qual a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos solicitou as seguintes informações: 

 a) capacidade de produção do Butantan em relação à vacina Influenza em condições de Boas 

Práticas de Fabricação (CBPF), dentro dos requisitos da Anvisa; e 

 b) esclarecimentos quanto à parceria do Instituto com o laboratório Sanofi Pasteur para 

fornecimento da vacina.  

123. Em resposta, por intermédio do Ofício TBD nº 260/2013, de 17/9/2013, o Instituto Butantan 

apresentou as seguintes informações (peça 85, pp. 46 e 47):  

 a) no ano de 2013, uma parte do quantitativo de vacinas fornecidas ao PNI/SVS foi fabricada 

pelo Laboratório Sanofi Pasteur (37 milhões de doses) e outra parte foi produzida pelo Instituto 

Butantan (7 milhões de doses), totalizando 44 milhões de doses; 

 b) para a campanha de 2014, o Instituto Butantan se comprometia a produzir 20 milhões de 

doses, sendo que o restante (34 milhões) seriam fabricadas pelo Laboratório Sanofi Pasteur, 

totalizando 54 milhões de doses a serem fornecidas ao PNI/SVS; 

 c) a planta de produção dos monovalentes da vacina sazonal no Instituto Butantan já possuía 

certificado de BPF emitido pela Anvisa (válido até dezembro de 2014); 

 d) a certificação das áreas de formulação e de envase (prédio 41) seria solicitada após a 

finalização da reforma e dos trabalhos de qualificação dos equipamentos e validação dessas áreas. As 

ações para obtenção de certificação de BPF das áreas estavam já em andamento junto à Anvisa, com 

vistas ao fornecimento de 20 milhões de doses para a campanha de vacinação de Influenza em 2014 

(com início estimado para 14/4/2014). 
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124. Diante das informações apresentadas, foi emitida a Nota Técnica nº 

337/2013/DECISS/SCTIE/MS, em 27/9/2013 (peça 85, pp. 81 e 82). No referido expediente, 

registrou-se que foi realizada reunião na Anvisa, em 3/9/2013, com a participação da Coordenação do 

PNI/SVS e da Coordenadora da CGBQB/SCTIE. Considerando que o Instituto Butantan ainda não 

havia obtido a certificação de boas práticas de fabricação para a área de formulação e envase, com 

previsão de obter o certificado em fevereiro de 2014, haveria risco de comprometimento do 

cronograma da campanha de vacinação da Influenza. Consta, ainda, desse expediente que, em reunião 

no Ministério da Saúde com representantes do Instituto Butantan, ocorrida em 13/9/2013, após a 

análise do cronograma encaminhado, com previsão de entrega das doses da vacina em abril de 2014, 

foi informado ao laboratório oficial que o cronograma não atendia ao PNI, visto que a campanha seria 

iniciada naquele próprio mês. 

125. Nesse contexto, convém destacar que, a Diretoria Colegiada da Anvisa, no dia 1º/11/2013, 

decidiu que, diante do grande impacto das reformas e adequações em obras sobre o processo 

produtivo, não poderia ser concedida autorização de fabricação do imunobiológico em caráter 

excepcional na área de formulação e envase da planta do Instituto Butantan (peça 85, pp. 102 e 103). 

Assim sendo e considerando que a linha de produção estava paralisada para adequações ao disposto na  

Resolução RDC nº 17/2010, a Agência Reguladora decidiu, após realizar diversas inspeções físicas no 

local, ser necessária a finalização das reformas e a obtenção da certificação de boas práticas 

previamente à liberação da área de formulação e envase da vacina Influenza. 

126. Diante do exposto, restou consignado, no Ofício Conjunto nº 2/2013/SCTIE/SVS-MS, de 

25/11/2013 (peça 85, pp. 106 e 107), que haveria a aquisição do quantitativo de 44 milhões de doses 

de vacinas do Instituto Butantan, as quais seriam formuladas e envasadas pela Sanofi Pasteur. Também 

foi prevista a aquisição adicional de 10 milhões de doses da vacina Influenza, que seriam produzidas 

pelo Butantan, dependendo da viabilidade da obtenção do CBPF junto à Anvisa, o que complementaria 

o total demandado de 54 milhões de doses. 

127. A partir dessas considerações, a equipe de auditoria concluiu que:  

 a) a Anvisa acompanhou, inclusive por meio de inspeções in loco, a obra na área de formulação 

e envase da fábrica do Instituto Butantan (peças 85, pp. 48 a 63, 112 a 127 e 158 a 204); 

 b) a Coordenadora Geral da CGBQB/DECIIS/SCTIE visitou o Instituto Butantan à época dos 

fatos, o que demonstra que a situação foi acompanhada pelo Ministério da Saúde (Relatório da Visita, 

datado em 29/11/2013 - peça 85, pp. 108 a 111); 

 c) foram realizadas reuniões entre o Ministério da Saúde e a Anvisa a fim de verificar a 

possibilidade de o Butantan atender ao PNI com tempestividade (peça 85, p. 145); e 

 d) Ministério da Saúde possuía competência para decidir pela aquisição de doses da vacina 

Influenza produzida pela empresa Sanofi, com o fito de não comprometer o cronograma da campanha 

de vacinação. 

128. Conforme apontado pela Controladoria Geral da União (CGU), no Relatório das Contas 

Anuais da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, referente ao exercício de 2012 (peça 63, pp. 

12 e 13), embora, historicamente, tenham sido celebrados convênios com a Fundação Butantan, tendo 

como objeto a produção e distribuição de doses da vacina Influenza, tais ajustes apresentam 

características próprias, que não se enquadram na categoria de “convênio”. Contudo, os acordos assim 

nominados são registrados no Siafi e no Siconv como transferências voluntárias de recursos. Desse 

modo, a liberação de recursos ocorre antes da efetiva entrega do objeto conveniado.  

129. Contudo, o Departamento de Logística em Saúde – DLOG/SE do Ministério da Saúde, que 

responde pelo planejamento, pela coordenação, pela avaliação e pelas atividades de compra de 

insumos estratégicos, em conformidade com o disposto no art. 8º do Decreto nº 8.065/2013, declarou 

que “estes ajustes, apesar de receberem a nomenclatura de ‘convênio’, não se referem à transferência 

voluntária de recursos e sim a acordos para produção e fornecimento de medicamentos aos 

Programas de Saúde a cargo desta Pasta, mediante a entrega de bens e posterior pagamento, uma vez 

que a legislação  pertinente – Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 

127/2008 – a eles não se aplica” (peça 63, p. 12). 
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130. Assim sendo, constata-se que o DLOG entende que os acordos celebrados entre o MS e o 

Butantan são revestidos de características mais próximas a contratos. Ademais, a CGU apurou que, em 

face desse entendimento, os convênios não vinham recebendo, por parte do MS, tratamento adequado 

no tocante à fiscalização e análise das respectivas prestações de contas. Uma vez considerados como 

contratos, instrumentos nos quais o foco concentra-se na entrega dos produtos avençados, o 

acompanhamento e a fiscalização ao longo dos convênios e a análise das prestações de contas finais 

eram frágeis (peça 63, p. 13). 

131. Convém salientar a dificuldade enfrentada para acompanhar os convênios e analisar as 

prestações de contas dos Convênios nº 72/2004 e nº 102/2005, que tiveram como objeto a aquisição de 

doses da vacina Influenza (peças 47, pp. 142 a 152, e 50, pp. 4 a 14). Em agosto de 2014, ainda havia 

pendências relativas a esses convênios, uma vez que não havia sido registrada a aprovação da 

prestação de contas final, embora a vigência de tais ajustes houvesse sido encerrada em 2005 e 2006, 

respectivamente. A referida aprovação ocorreu somente nos dias 2/9 e 14/10/2014, respectivamente 

(Pareceres Gescon nº 1.129 - Convênio nº 72/2004 e nº 1.846 - Convênio nº 102/2005, peça 86, pp.  1 

a  4 e 5 a 22). 

132. De acordo com o atual Diretor do DLOG, Sr. Girley Vieira Damasceno (peça 170, p. 1), 

vem sendo discutida, no âmbito daquele Departamento, a necessidade de qualificar a gestão de 

processos. Contudo, somente em 2014, após uma série de debates sobre o assunto, o DLOG 

encaminhou ao Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde o Memorando nº 88/2014-

DLOG/SE/MS, de 2/4/2014, no qual discorre sobre a decisão de formalizar a contratação dos 

Laboratórios Oficiais, por meio de contratação direta, primordialmente, com base nos arts. 24, VIII, e 

25, I, da Lei nº 8.666/1993. 

133. Segundo o entendimento expressado pelo gestor do DLOG, a nova metodologia de 

contratação de Laboratórios Oficiais, por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a depender 

do caso concreto, coaduna-se com a personalidade jurídica da parte futuramente contratada e com a 

natureza contratual da aquisição de imunobiológicos para o Ministério da Saúde.   

134. No dia 8/11/2013, o DLOG iniciou projeto piloto para testar a nova metodologia de 

contratação, com a aquisição de biofármaco junto ao Instituto Vital Brasil S/A, por meio do 

Instrumento Contratual nº 56/2014, que foi celebrado com fulcro no inc. VIII e no § 2º do art. 24 da 

Lei nº 8.666/1993. 

135. Com espeque nessas considerações, a equipe de auditoria concluiu que a Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde iniciou procedimentos para atender à recomendação da CGU 

contida no Relatório de Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2012, no sentido de 

“definir o adequado instrumento jurídico para amparar, legalmente, o fornecimento de insumos 

estratégicos pelos Laboratórios Oficiais, seguindo o disposto na Lei nº 8.666/1993” (peça 63, p. 247).     

136. Diante da recomendação da CGU e do entendimento da Consultoria Jurídica do Ministério 

da Saúde, confirmado no âmbito do Gabinete do Ministro de Estado da Saúde, não serão mais 

celebrados convênios com Laboratórios Públicos para a aquisição de medicamentos. Aduz-se que, 

segundo o Diretor do DLOG, os novos instrumentos jurídicos utilizados para adquirir medicamentos e 

imunobiológicos devem ser firmados com pessoas de direito público interno ou entidades que integrem 

a Administração Pública. 

137. O Diretor do DLOG acrescentou que, no dia 3/10/2014, a Consultoria Jurídica do MS foi 

acionada para pronunciar-se sobre a futura contratação do Instituto Butantan. Por meio do Parecer nº 

3278/2014/EHSN/COGEJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 6/10/2014, confirmado pelo Despacho nº 

7917/2014/EHSN/COGEJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 15/10/2014, a Conjur reafirmou a 

viabilidade jurídica da contratação do Instituto para fornecer a vacina Influenza, com base no art. 24, 

VIII e § 2°, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que ele é uma pessoa jurídica de direito público e detém o 

registro do produto (peça 170, pp. 3 e 4). 

138. Por fim, a unidade técnica salientou que os futuros contratos para fornecimento de doses de 

vacina Influenza ao PNI serão celebrados com o Instituto Butantan, não mais com a Fundação 

Butantan, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado. 
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139. Cumpre salientar que a fabricação da vacina Influenza consiste em projeto tecnológico 

anterior à edição da Portaria GM/MS nº 837/2012. Devido a essa condição, não há projeto executivo 

nem termo de compromisso assinados no âmbito dessa transferência de tecnologia. 

140. Mais recentemente, a transferência tecnológica relativa à vacina Influenza passou a ser 

acompanhada pelo Ministério da Saúde. Em consulta ao processo nº 25000.138192/2013-80 (peça 85), 

autuado em 16/8/2013, tendo como objeto “arquivos do acordo de transferência de tecnologia da 

vacina Influenza sazonal do Instituto Butantan – parceria celebrada com a empresa Sanofi Pasteur”, 

a equipe de auditoria observou que, por meio do Ofício nº 128/2012/DECIIS/SCTIE/MS, de 

14/12/2012 (peça 85, p. 21), o Diretor do DECIIS/SCTIE solicitou à Fundação Butantan, a partir 

daquele momento, o encaminhamento de relatórios trimestrais ao Ministério da Saúde. Trata-se de 

relatórios de acompanhamento (modelo à peça 85, pp. 22, 23 e 29 a 31), que objetivam a avaliação 

periódica, por parte do MS, das fases e do processo de transferência da tecnologia, bem como dos 

aspectos regulatórios, no âmbito do disposto nos arts. 1º, parágrafo único, e 6º da Portaria GM/MS nº 

837/2012.  

141. Ademais, compulsando o processo nº 25000.138192/2013-80, a equipe verificou que, em 

12/8/2013, houve o agendamento de visita técnica do Departamento do Complexo Industrial e 

Inovação em Saúde – DECIIS/SCTIE às unidades fabris do Instituto Butantan, para monitorar diversas 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo então em curso naquela entidade, dentre as quais a da 

vacina Influenza (peça 85, p. 25). 

142. Nesse ínterim, foi instituído o Comitê Técnico Regulatório (CTR) para acompanhar as 

atividades relativas ao desenvolvimento, à produção, ao registro e ao pós-registro de medicamentos 

originários de parcerias firmadas pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Butantan. Também 

passaram a ser acompanhados os processos de transferência de tecnologia para a produção de 

medicamentos de interesse do SUS (Portaria nº 1.343, de 26/8/2013 - peça 85, p. 36). O CTR, nos 

termos previstos na Resolução RDC nº 2, de 2/2/2011, é composto por representantes da Anvisa, do 

Instituto Butantan e da SCTIE/MS. 

143. De acordo com a ata da 1ª reunião do CTR (peça 85, pp. 37 a 43), ocorrida em 28/8/2013, 

foi avaliado que não havia necessidade de considerar a transferência de tecnologia da vacina Influenza 

como PDP, uma vez que já havia sido firmado, desde 2/2/2012, o Distrato e Termo de Quitação entre a 

empresa Sanofi Pasteur e a Fundação Butantan. Assim sendo, existia apenas um novo contrato de 

Assistência Técnica pós PDP, para garantir o apoio da mencionada empresa às atividades específicas 

do Instituto Butantan. A título de conclusão, o CTR recomendou “informar ao DECIIS/SCTIE/MS 

sobre a possibilidade de retirada da referência desta PDP nas listagens que norteiam o 

monitoramento das Parcerias”. 

144. Por meio da análise do processo nº 25000.138192/2013-80, a equipe de auditoria constatou 

que foi realizada uma reunião em Brasília, no dia 8/10/2013, com a participação do Diretor do 

Butantan e de gestores da SCTIE, SVS, CGPNI, com o objetivo de monitorar o cronograma da 

produção desse imunobiológico e avaliar a capacidade do Butantan para atender tempestivamente às 

demandas oriundas da campanha anual de vacinação em 2014 (peça 85, pp. 75 a 78). Ocorreu, ainda, 

uma visita técnica da Coordenadora Geral de Base Química e Biotecnológica – 

CGBQB/DECIIS/SCTIE/MS ao Instituto Butantan, no dia 29/11/2013, para avaliar a área produtiva da 

vacina Influenza (peça 85, pp. 108 a 111). 

145. No tocante à legislação que define as fases dos processos pertinentes às PDP e o 

monitoramento e a avaliação das transferências de tecnologia, convém observar que a Portaria GM/MS 

nº 2.531, de 12/11/2014, alterou os procedimentos de acompanhamento e estabeleceu uma 

periodicidade quadrimestral para o envio de relatórios técnicos ao Ministério da Saúde por parte do 

laboratório público, os quais ficarão disponíveis para análise pelos Comitês Técnicos de Avaliação e 

pelo Comitê Deliberativo (art. 50). 
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VIII.1.2. Vacina HPV 

146. A vacina quadrivalente recombinante contra o papiloma vírus humano (HPV) foi 

introduzida no PNI em 2013, tendo sido a primeira vacinação no âmbito do SUS realizada este ano. 

Tal introdução ocorreu no âmbito de uma PDP firmada pelo Instituto Butantan e o laboratório Merck, 

Sharp & Dohme (MSD). 

147. A referida PDP também era de interesse do Instituto Bio-Manguinhos, que tinha 

estabelecido parceria com o laboratório GSK para a transferência da vacina bivalente. Contudo, o MS 

optou pela PDP com o Instituto Butantan, em função da vacina da MSD ser mais abrangente e pelo 

projeto de transferência de tecnologia contemplar uma futura vacina nonavalente, a ser fornecida a 

partir do sexto ano da PDP. 

148. Porém, a Nota Técnica nº 254/2013/DECIIS/SCTIE/MS (peça 91, pp. 64 a 73) afirma que 

“uma vez que a produção da vacina exigirá instalações e equipamentos atualmente não disponíveis no 

Butantan, será necessário tempo adicional para execução dos projetos executivos, construção, 

qualificação e validação destas novas instalações e equipamentos”. Assim, o cronograma inicial, que 

previa cinco anos para a conclusão da transferência de tecnologia da vacina tetravalente poderá atrasar, 

bem como o início da transferência da vacina nonavalente.   

149. De acordo com o projeto executivo apresentado pelo Butantan, os preços de aquisição das 

vacinas junto à MSD e os preços de venda ao MS, por dose, durante os cinco anos da PDP são os 

seguintes: 

 

Quadro 16: Preço de compra da vacina pelo Butantan e de repasse ao MS 

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 

Preço de venda ao MS 

(US$) 

13,79 13,2

9 

12,65 11,95 9,95 

Preço de aquisição 

junto à MSD  (US$) 

13,10 11,6

8 

11,68 9,50 9,50 

Diferença (US$) 0,69 1,61 0,97 2,45 0,45 

Doses 12 

milhões 

6 

milhões 

6 

milhões 

6 

milhões 

6 

milhões 

Lucro do Butantan 

(US$) 

8.280.

000 

9.66

0.000 

5.820.

000 

14.70

0.000 

2.700.

000 

Lucro Total do 

Butantan (US$) 

41.160.000,00 

150. No quadro acima, vê-se que, nos cinco anos da PDP, a diferença entre o que o Butantan 

paga à MSD (o que inclui, além dos insumos, a transferência de tecnologia) e o que ele cobra do MS 

soma US$ 41.160.000,00. Chama a atenção o lucro durante o primeiro ano da PDP (US$ 8.280.000), 

quando o Butantan apenas rotulou metade das doses, tendo atuado como intermediário em relação à 

outra metade. 

151. Os membros do CTR, Dr. Cláudio Cabral e Sr. Tiago Rocca, disseram que, segundo 

acordado com a Anvisa, no ano 1 da PDP (2014) ficou acertado o registro e a imagem do parceiro 

privado e a embalagem internacional (o que foi uma exceção dada pela agência). No ano 2, deveria ser 

a imagem e o registro do parceiro público. Mas o MS disse que para o ano 2 basta ter sido depositado o 

registro do Instituto Butantan, mesmo que a imagem e o registro ainda sejam MSD. Ademais, o atraso 

verificado na obra da fábrica da vacina HPV pode postergar o cronograma. 

152. Não houve tempo de rotular as vacinas do primeiro lote. Somente houve o acordo com a 

Anvisa para que, junto com as vacinas, viesse uma tradução do rótulo à parte. Já no segundo lote, o 

rótulo e bula vieram em português diretamente do fabricante. 

153. Em relação a tal fato e ao cronograma da PDP apresentado pelo Instituto Butantan e 

aprovado pelo Ministério da Saúde, o art. 54 da Portaria GM/MS nº 2.531/2014 dispõe que:  

“após um ano da primeira aquisição do produto objeto da PDP, o Ministério da Saúde apenas 

efetuará novas aquisições mediante a comprovação pela instituição pública de que possui o registro 
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sanitário do referido produto junto à Anvisa e da evolução das etapas de desenvolvimento, 

transferência e absorção de tecnologia, conforme cronograma aprovado no projeto executivo e 

eventuais alterações”. 

154. O mesmo normativo aduz que às PDP vigentes são aplicáveis, no que couber, as 

orientações, os critérios, os requisitos, as diretrizes e as formas de monitoramento e avaliação nele 

definidos. Assim, cabe ao MS aplicar essa norma à PDP da vacina HPV, de modo a evitar eventuais 

atrasos no cumprimento de seu objetivo. 

Quadro 17: Demanda do PNI da Vacina HPV 

Ano 2014 

Quan

tidade 

12.000.000 

155. O Termo de Compromisso nº 37/2013, referente à PDP em tela, foi celebrado pelo MS e 

pela Fundação Butantan no dia 11/12/2013. Segundo o Sr. Cícero Barnabé, chefe do Escritório de 

Projetos da Fundação Butantan, a assinatura de contrato, que estava prevista para o final de setembro 

de 2014, não ocorreu em função de problemas com cláusulas referentes ao repasse de tecnologia (para 

a SCTIE ou para o Butantan) e com a patente da vacina HPV nonavalente.  

156. O superintendente da Fundação Butantan, Sr. Urânio Bonoldi Jr., afirmou que a MSD 

estava com dificuldades para incorporar a vacina nonavalente ao contrato de transferência de 

tecnologia por causa de uma patente compartilhada com terceiros.  

157. Para a construção da nova fábrica, havia a previsão de serem investidos R$ 300 milhões, a 

serem aportados em partes iguais pelos governos federal e estadual e pela Fundação Butantan. 

158. O Dr. Ricardo Tolentino, do gabinete do Instituto Butantan - IB, disse que a MSD assinou 

contratos com terceiros para desenvolver a HPV nonavalente e fez o depósito da patente no INPI. Se o 

INPI deferir a patente, haverá o prazo decenal legal para poder transferir a patente da nonavalente sem 

risco de processos dos terceiros. Se não houver o deferimento, poderá haver a transferência no ano seis 

da PDP sem qualquer risco legal, isso se o Instituto Butantan estiver apto para recebê-la. 

159. O mesmo foi dito pelo Diretor do DECIIS/SCTIE, Dr. Eduardo Jorge. Segundo ele, a MSD 

alegou que não estaria conseguindo liberar a patente do processo produtivo da vacina nonavalente 

devido à oposição de um dos parceiros, mas consta em ata de reunião que a MSD já foi notificada 

sobre a mora. O Dr. Eduardo disse que, se o contrato de transferência de tecnologia da vacina HPV 

não evoluir, deverá haver uma auditoria técnico-financeira para apurar o ganho do laboratório público 

e promover a devolução dos recursos ao MS, além do encerramento do projeto. Se isto acontecer, o IB 

terá que devolver o lucro obtido por ele durante a vigência da PDP (aproximadamente R$ 8 milhões). 

160. Marco Antônio Moreira, representante do Instituto Butantan em Brasília, informou que, no 

caso da vacina HPV, ainda não havia sido firmado o contrato entre o Butantan e o laboratório 

estrangeiro privado produtor da vacina (MSD) para a transferência da tecnologia, visto que este último 

discordava de algumas cláusulas constantes do termo de compromisso celebrado pelo Butantan e pelo 

MS. Tais cláusulas devem fazer parte do contrato privado a ser firmado entre o laboratório público e 

seu parceiro. Segundo o entrevistado, a empresa MSD não concordava que a tecnologia de produção 

da vacina ficasse na titularidade do Ministério da Saúde (SCTIE). Considera que tal tecnologia deve 

permanecer com o Instituto Butantan ou, caso ocorram problemas com a transferência de tecnologia, 

com outro laboratório público a ser indicado no momento da necessidade, desde que seja previamente 

avaliado pelo MSD. Por outro lado, foi assinado o acordo para fornecimento anual da vacina HPV, a 

fim de atender ao PNI em 2014. 

161. A Dra. Carla Domingues, Coordenadora-Geral do PNI, relatou que a vacina HPV 

quadrivalente atende ao programa, visto que permite a prevenção dos casos de câncer do colo de útero. 

Contudo, um dos fatores para a escolha da vacina HPV produzida pela empresa MSD em detrimento 

da parceria Bio-Manguinhos com a empresa GSK, foi o fato de constar no termo de compromisso 

celebrado pelo MS e pelo Instituto Butantan, no âmbito da mesma PDP, a transferência futura da 

tecnologia relativa à produção da vacina HPV nonavalente.  
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162. Após consultar a nova portaria do Ministério da Saúde que trata das PDP (Portaria GM/MS 

nº 2.531/2014), a equipe de auditoria destacou que discussões contratuais entre os laboratórios público 

e privado, durante o curso da PDP e já com fornecimento das vacinas ao PNI, não ocorrerão. Afinal, o 

art. 45 e seu parágrafo único são claros ao exigir, antes do início da fase de PDP e do primeiro 

fornecimento do produto, a assinatura do acordo ou contrato de desenvolvimento, transferência e 

absorção de tecnologia do produto objeto da PDP. 

163. Por ocasião da apresentação dos comentários dos gestores sobre o relatório de auditoria, o 

Instituto Butantan encaminhou o Ofício nº 6/2015 (peça 173), no qual esclareceu que o contrato de 

transferência de tecnologia da vacina HPV foi celebrado pelo Instituto Butantan e pelo MSD, com 

interveniência da Fundação Butantan. A publicação do extrato do referido contrato ocorreu em 

16/12/2014. 

VIII.1.3. Vacina Hepatite A 

164. A vacina contra a hepatite A, inativada e purificada, foi introduzida no PNI em 2011. 

Naquela ocasião, foram compradas 60.000 doses do Fundo Rotatório da OPAS, com vistas a  vacinar 

apenas as pessoas com maior vulnerabilidade e risco de doença grave. Atualmente, são demandadas 

3.200.000 de doses por ano, para vacinação de todas as crianças com doze meses de idade. Com esse 

desiderato, foi contratada uma PDP pelo Instituto Butantan e pelo laboratório Merck, Sharp & 

Dohme, com a duração de seis anos para a transferência da tecnologia. 

165. Inicialmente, o esquema vacinal envolvia uma dose aos doze meses de vida e outra de 

reforço aos dezoito meses, conforme consta da Nota Técnica nº 177/2012/DECIIS/SCTIE/MS (peça 

92, pp. 3 a 9), o que gerava uma necessidade de 7 milhões de doses por ano. Esta PDP foi formalizada 

por meio do Termo de Compromisso nº 9/2012 (peça 92, pp. 17 a 22), assinado em 31/10/2012.  

166. Durante os seis anos da PDP seriam adquiridos 7 milhões de doses anuais, sendo que os 

preços seriam os constantes do quadro a seguir: 

Quadro 18: Preços previstos da Vacina Hepatite A 

Ano da PDP 1 2 3 4 5 6 

Preço por 

dose 

R$ 

16,68 

R$ 

16,51 

R$ 

16,35 

R$ 

16,02 

R$ 

15,70 

R$ 

15,39 

 

167. No entanto, o MS, com base em estudos clínicos, decidiu mudar o esquema vacinal para 

apenas uma dose, sem a necessidade de reforço, o que reduziu a demanda anual para 3.200.000 doses. 

Diante disso, o Butantan informou ao Ministério que o valor inicial de cada dose dessa vacina passaria 

a ser R$ 27,74. Posteriormente, esse valor foi reduzido para R$ 19,85. 

168. No dia 6/11/2013, por meio da Nota Técnica nº 383/2013/DECIIS/SCTIE/MS (peça 92, pp. 

118 a 120), o MS aceitou a proposta do Butantan, uma vez que o montante a ser pago foi considerado 

vantajoso em relação à efetividade da vacina. 

169. A equipe de auditoria destacou que: 

 a) não há informações sobre os preços nos demais anos da PDP. Os preços reais, incorporando 

fatores como inflação, taxa de câmbio e valores médios dos mercados, deverão ser reduzidos a cada 

ano, conforme previsto no art. 55, III da Portaria nº 2.531/2014; 

 b) um dos fatores que levaram à celebração da parceria do Butantan com a MSD para a 

transferência de tecnologia da vacina HPV foi o fato de a tecnologia da vacina contra a Hepatite A vir 

a ser transferida em paralelo com a da HPV; 

 c) a definição da menor demanda de doses pelo PNI (de 7 milhões para 3,2 milhões), ensejou 

alterações nas condições previstas na Nota Técnica e no Termo de Compromisso, como a revisão do 

preço da vacina contra a Hepatite A. No caso de um eventual aumento futuro da demanda, análise 

similar de preço deverá ser realizada; 

 d) o Dr. Ricardo Tolentino, integrante da CTR na condição de representante do Butantan, 

afirmou que a redução no esquema vacinal da Hepatite A não prejudicou as negociações da PDP nem 

teve impacto em termos técnicos; 
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 e) segundo consta da Nota Técnica nº 177/2012/DECIIS/SCTIE/MS (peça 92, pp. 3 a 9), os 

investimentos estimados para a construção da nova fábrica somam R$ 164 milhões; 

 f) quando da apresentação dos comentários dos gestores, o Instituto Butantan, por meio do 

Ofício nº 6/2015 (peça 173), esclareceu que o contrato de transferência de tecnologia da vacina HPV 

teria sido celebrado em 16/12/2014, entre o Instituto Butantan e a MSD, com interveniência da 

Fundação Butantan, o qual possuía cláusulas comuns com o contrato da vacina de Hepatite A. Desse 

modo, a negociação do contrato em tela seria retomada. 

 

VIII.2. Bio-Manguinhos 

 VIII.2.1. Vacina Pneumocócica 10-valente 

170. A Transferência de Tecnologia da Vacina Pneumocócica 10-valente foi iniciada pela  

abertura de processo para celebrar Acordo de Fornecimento de Tecnologia e Produtos, que viria a ser 

firmado pela Fiocruz e pela empresa Glaxo-Smith-Kline Biologicals S.A. (GSK) no dia 10/7/2009. 

171. Naquela oportunidade, foi apresentada uma exposição de razões (peça 96, pp. 3 a 11), na 

qual foram descritos procedimentos que deveriam ser adotados para obtenção de conhecimento 

preliminar da vacina e do processo produtivo. 

172. Na descrição do processo de transferência de tecnologia, foram identificadas 5 fases, as 

quais seriam incorporadas na sequência inversa da criação da vacina. Assim, a primeira etapa 

corresponderia ao recebimento da documentação e das informações técnicas para o registro da vacina 

em nome de Bio-Manguinhos na Anvisa e à absorção das metodologias de controle de qualidade do 

produto final. Nesse momento, haveria apenas a importação da vacina pronta. 

173. Na segunda etapa, haveria a absorção de tecnologia de formulação da vacina a partir do 

ingrediente farmacêutico ativo importado (IFA), que corresponde aos polissacarídeos conjugados dos 

sorotipos componentes da vacina, e o controle de qualidade desse IFA. As atividades de formulação, 

envasamento, rotulagem, embalagem e controle de qualidade seriam realizadas em Bio-Manguinhos. 

174. A seguir, haveria a absorção da tecnologia de conjugação dos polissacarídeos com 

proteínas, além do controle de processos e insumos. Os materiais seriam purificados, conjugados e 

controlados em Bio-Manguinhos, resultando no IFA a ser utilizado na formulação da vacina. Essa seria 

a terceira etapa, cuja finalização ocorreria com a revisão do registro do produto pela Anvisa, a qual 

abrangeria as etapas absorvidas e agregadas ao processo produtivo. 

175. A quarta etapa contemplaria a absorção da tecnologia de fermentação dos sorotipos da 

bactéria componentes da vacina, a purificação dos polissacarídeos e também a fermentação e 

purificação da proteína D de Haemophilus influenzae não tipável. Os lotes das sementes mãe seriam 

recebidos, elaborados e submetidos a controle de qualidade com caracterização local. Nesta fase, os 

lotes de vacina seriam inteiramente produzidos e controlados em Bio-Manguinhos, sendo 

posteriormente submetidos a estudos clínicos de não inferioridade para demonstrar sua equivalência 

com a vacina produzida na GSK. 

176. A obtenção de registro na Anvisa da vacina integralmente produzida em Bio-Manguinhos é 

o último estágio do processo de transferência. 

177. O prazo total previsto para a transferência da tecnologia seria de 10 anos em função da 

necessidade de construir novas instalações para a produção da vacina. O cronograma estimado foi o 

seguinte: 

a) Construção e validação da nova planta – 6 anos: 

- desenvolvimento de projetos básico e executivo de engenharia (com especificação dos 

equipamentos de produção) – 1 ano; 

- construção do laboratório de produção e da infraestrutura de apoio – 3 anos, incluindo a 

execução das instalações (arquitetura interior, instalações industriais, elétricas, hidrosanitária, águas 

especiais) após finalização da superestrutura do edifício; o desenvolvimento do projeto de central de 

utilidades (vapor, energia elétrica, água gelada, ar comprimido, central de tratamento de água, central 

de inativação de efluentes) e a aquisição dos equipamentos de produção; 

- instalação dos equipamentos de produção, após o término da construção do edifício – 1 ano; 
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- comissionamento, validação das instalações industriais e start-up das operações de produção – 

1 ano. 

 b) Produção de lotes de consistência e estudos pré-clínicos: 8 a 12 meses, incluindo a obtenção 

de dados de segurança da vacina em animais de laboratório e a realização de estudos de toxicidade 

específica e geral e de estudos de imunogenicidade em animais de laboratório); 

 c) Estudos Clínicos – de 36 a 45 meses (estudo clínico de segurança em pré-escolares e lactantes 

(15 meses), estudos clínicos de não inferioridade (15 meses) e estudos clínicos de Fase 2, se exigidos 

pela Anvisa (15 meses). Adicionalmente, deve ser realizada a análise de dados e a finalização da 

documentação para registro da vacina; e 

 d) Encaminhamento para registro pela Anvisa e obtenção do registro – 3 meses. 

178. A equipe de auditoria salientou que: 

 a) haveria o treinamento dos técnicos e o intercâmbio de informações durante todo o período da 

transferência de tecnologia; 

 b) estava prevista a inclusão de novos sorotipos desenvolvidos pela GSK (3, 6A e 19A); e 

 c) foi avençado o pagamento de royalties no valor de 4,9% das vendas líquidas da vacina 

durante o período da transferência de tecnologia, além da realização de pagamentos por assistência 

técnica.   

179. No início do processo, a Procuradoria Jurídica da Fiocruz questionou o fato de o prazo desta 

transferência de tecnologia ser maior que aqueles dos outros processos existentes em Bio-Manguinhos. 

A justificativa técnica foi a maior complexidade desta vacina, uma vez que os 10 sorotipos gerariam 

10 vacinas diferentes. Além disso, havia a necessidade de construir uma nova fábrica.  

180. Nesse contexto, a Fiocruz, por meio do Ofício nº 203/2009 – PR (peça 100), solicitou a 

anuência do MS para a celebração dos acordos com a GSK. Em 14/8/2009, por meio do Aviso nº 

1.200/GM (peça 101), o então Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, atendeu o pleito da 

Fundação. Assim sendo, o acordo entre a Fiocruz e a GSK foi assinado em 17/8/2009. 

181. Foram realizadas reuniões periódicas envolvendo os corpos técnicos da GSK e de Bio-

Manguinhos (Atas do Comitê Consultivo – peças 102 a 108) para decidir as ações de cada laboratório 

no âmbito da transferência em tela.  

182. Os preços desta vacina, definidos nos Contratos de Gestão celebrados anualmente com o 

Ministério da Saúde (peças 110 a 121), foram os seguintes: 

Quadro 19: Preço unitário da Vacina Pneumocócica 10-valente 

Ano 2010 2011 2

012 

2

013 

2

014 

Preço 

unitário/dose (R$) 

30,80 31,2

9 

3

1,29 

3

3,01 

3

4,92 

183. Nesse contexto, a equipe de auditoria salientou que: 

 a) em entrevista com o pessoal técnico de Bio-Manguinhos, foi afirmado que uma PDP pode 

durar 5 anos somente se o espaço físico previsto para a produção do IFA já estiver pronto. Afinal, a 

construção da fábrica demanda muito tempo em função dos trâmites burocráticos necessário para 

contratar essa obra. Até em função disso, Bio-Manguinhos pretende se tornar uma empresa pública 

para agilizar seus procedimentos e, por via de consequência, diminuir o tempo das transferências de 

tecnologia; 

 b) a vacina Pneumocócica 10-valente foi introduzida no PNI a partir de 2010, por meio da 

transferência de tecnologia celebrada com a GSK, nas seguintes quantidades: 

Quadro 21: Demanda do PNI da Vacina Pneumocócica 10-valente 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

Quantidade 

(doses) 

13.0

00.000 

14.50

0.000 

13.00

0.000 

11.00

0.000 

11.000.00

0 
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 c) a continuação da transferência de tecnologia da vacina Pneumocócica depende da construção 

do Novo Centro de Processamento Final, localizado no bairro de Santa Cruz do Município do Rio de 

Janeiro; e 

 d) somente a rotulagem e a embalagem estão ocorrendo no Departamento de Processamento 

Final, localizado no Centro Tecnológico de Vacinas (CTV). Conforme documentação trazida pelo 

Instituto (peça 109, p. 7), o cronograma será elaborado a partir da transformação do Instituto em 

empresa pública. 

 VIII.2.1. Vacina Rotavírus 

184. O histórico da vacina Rotavírus inicia-se em janeiro de 2007, com a assinatura de Acordo 

de Confidencialidade com a GSK e a abertura de processo com o intuito de celebrar Acordo para 

Fornecimento de Tecnologia e Produtos e Contrato de Prestação de Serviços (peças 122 a 125).  

185. Nessa época, a GSK era a única produtora mundial com registro da vacina de Rotavírus na 

Anvisa. Havia a notícia de que o Ministério da Saúde estaria avaliando os projetos da vacina em 

desenvolvimento no país, dentre eles a pesquisa realizada pelo Instituto Butantan. Esta avaliação iria 

decidir se a produção do imunobiológico seria realizada por Bio-Manguinhos ou pelo Instituto 

Butantan. 

186. Enquanto se esperava pela decisão final do Ministério, houve a designação da Fiocruz como 

fornecedor dessa vacina até o final de 2009, tendo sido prevista a compra de 8 milhões de doses no 

período de 2007 a 2009. 

187. Nesse contexto, foi assinado um Memorando de Entendimento, que fixou parâmetros para a 

atuação conjunta do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, a fim de 

possibilitar a produção local da vacina e atender à demanda do PNI.  

188. Em seguida, foi firmado um Protocolo de Intenções (peça 132), no qual o Ministério da 

Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação Butantan e o Instituto Butantan acordaram que haveria 

uma atuação conjunta a fim de obter a produção completa da vacina sob comento. Ao Ministério da 

Saúde competiria dar prioridade ao Instituto Butantan, até o final de 2009, para viabilizar a conclusão 

dos ensaios clínicos básicos. Ao final desse período, haveria a avaliação do processo de 

desenvolvimento da vacina, a qual incluiria os seguintes pontos: 

 - comparação da vacina do Butantan e com aquela adquirida da GSK, por meio de ensaio clínico 

controlado, sendo observado o protocolo aprovado pelo Butantan e por Bio-Manguinhos; 

 - análise de casos de intussuscepção coincidente com a administração das duas vacinas, as quais 

possuem calendários diferentes, que houvessem sido detectados pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde; e  

 - comparação do custo direto para o MS da vacina a ser recomendada. 

189. Dessa forma, o MS tomaria uma decisão, até dezembro de 2009, em relação à continuidade 

do projeto de desenvolvimento da vacina do Butantan ou da transferência de tecnologia para Bio-

Manguinhos. Também estava prevista a arbitragem do MS em relação ao compartilhamento da 

produção da vacina para fornecimento aos Fundos Rotatórios da Opas e da Unicef, em particular com 

países latino-americanos e africanos. 

190. Foi dada a Bio-Manguinhos a garantia de continuidade do fornecimento da vacina ao país, 

por meio da transferência de tecnologia, no caso de surgir problema no desenvolvimento do 

imunobiológico pelo Instituto Butantan.  

191. O Acordo para Fornecimento de Tecnologia e Produtos e o Contrato de Prestação de 

Serviços foram celebrados em 17/12/2007. 

192. Sobre essas questões, a equipe de auditoria frisou que: 

 a) quando houve a incorporação da vacina Rotavírus ao PNI, os exames clínicos do 

imunobiológico desenvolvido pelo Butantan deveriam ter sido realizados em público com faixa etária 

diferente daquela do público-alvo, havendo necessidade de provar que a reação de imunogenicidade da 

vacina sob comento não seria menor que aquela da vacina fabricada pelo GSK; 

 b) no momento da auditoria, a pesquisa da vacina Rotavírus no Instituto Butantan continuava a 

ser desenvolvida, estando na Fase II. Logo, ainda havia necessidade de serem realizados exames 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

clínicos para determinar a dosagem eficaz para produzir a reação imunológica esperada. Ademais, 

ainda não havia a perspectiva de produzir em escala industrial a vacina naquele Instituto; 

 c) assim sendo, nos termos do Protocolo de Intenções celebrado, foi determinada a continuação 

da transferência de tecnologia da vacina para Bio-Manguinhos. Até o momento da visita realizada à 

Fiocruz, o procedimento produtivo englobava somente a rotulagem e a embalagem, no Centro de 

Processamento Final de Bio-Manguinhos, do imunobiológico adquirido do GSK; 

 d) constatou-se a realização de reuniões periódicas com a participação de representantes do 

GSK e do Comitê Consultivo de Bio-Manguinhos (peças 102 a 108), com o fito de analisar as ações 

desenvolvidas para viabilizar a evolução da PDP; 

 e) em entrevista realizada com representantes do setor técnico responsável pela PDP sob 

comento, foi esclarecido que o descumprimento do prazo inicialmente acordado de 5 anos para a 

implementação da tecnologia teria sido causado por atrasos na construção da planta de processamento 

final (Centro de Produção de Antígenos Virais - CPAV). Além disso, houve a edição de novas 

exigências regulatórias, que ocasionaram a necessidade de serem implementadas adequações 

estruturais no CPAV; 

 f) os valores pagos pelo MS pelo fornecimento da vacina Rotavírus, que foram determinados 

nos Contratos de Gestão assinados anualmente (peças 110 a 121), estão discriminados a seguir: 

Quadro 21: Preços unitários da Vacina Rotavírus 

Ano 200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Preço 

unitário/dose (R$) 

19,

48 

20,

35 

20,

68 

20,

68 

21,

82 

21,

82 

 g) desde 2008, a vacina contra o Rotavírus vem sendo importada por Bio-Manguinhos, nas 

quantidades abaixo:  

Quadro 22: Demanda do PNI da Vacina Rotavírus 

Ano 2008 2009 201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

Quantidade 

(doses) 

8.000

.000 

10.0

00.000 

6.00

0.000 

4.00

0.000 

6.00

0.000 

6.0

00.000 

 h) no momento da visita às instalações de Bio-Manguinhos, ocorriam obras de construção do 

Prédio de Rotavírus. Conforme informado pelo Instituto (peça 109, pp. 6 e 7), nesse prédio serão 

realizadas as atividades de formulação, envase, revisão de bisnagas, rotulagem e embalagem. As fases 

de infra e superestrutura estavam completas, faltando concluir as instalações e instalar o sistema de ar-

condicionado, o que estava previsto para ocorrer até o final de 2015 (peça 135); e  

 i) havia, ainda, a necessidade de construir o novo Centro de Processamento Final, que ficará 

localizado no bairro de Santa Cruz do Município do Rio de Janeiro.  

 

VIII.3. Fundação Ezequiel Dias (Funed) 

 VIII.3.1. Vacina Meningocócica C Conjugada 

193. Em 2004, o Comitê Técnico Assessor de Imunização – CTAI do Programa Nacional de 

Imunizações apontou a doença meningocócica como um dos maiores problemas de saúde pública no 

Brasil. Em 2008, em razão da publicação da Portaria nº 374 do Ministério da Saúde, que instituiu o 

Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde, a 

Funed elaborou uma Nota Técnica, na qual alinhou o seu posicionamento estratégico considerando a 

política pública federal.  

194. Em seguida, a Superintendência de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado de 

Minas Gerais recomendou que a Vacina Meningocócica C Conjugada fosse considerada prioritária, no 

que concerne às ações de controle das doenças transmissíveis implementadas naquele estado, 

antecipando o que ocorreria no PNI. 
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195. Naquele mesmo ano, a Funed realizou consulta pública para identificar os detentores da 

tecnologia, participantes do mercado internacional e com registro no Brasil, que pudessem formalizar 

uma parceira com vistas a transferir a tecnologia de produção dessa vacina.  

196. No ano de 2009, foi realizada licitação para contratar a transferência de tecnologia, que 

fracassou. A Funed, então, enviou ofício às empresas detentoras de registro da Vacina Meningocócica 

C Conjugada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, solicitando manifestação de 

interesse no fornecimento dos produtos e na transferência da tecnologia de produção.  

197. Para analisar as respostas das possíveis empresas interessadas, foi criado o Núcleo de 

Assessoramento, com competência para prestar assessoria técnico-científica para a alta direção da 

Funed em assuntos relacionados à vacina. 

198. O referido Núcleo, após analisar as manifestações de interesse apresentadas, concluiu que a 

empresa Novartis apresentou a melhor proposta técnico comercial e recomendou sua contratação. 

Aduzo que as equipes técnicas da Coordenadoria de Doenças e Agravos Transmissíveis e da 

Coordenadoria de Imunização e Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais consideraram que o 

produto da Novartis também era o mais adequado, uma vez que poderia ser utilizado no primeiro 

semestre de vida. Diante disso, foram assinados um contrato mútuo de confidencialidade e a Aliança 

Estratégica.  

199. Em setembro de 2009, a Funed protocolou proposta de incorporação da Vacina 

Meningocócica C ao PNI. Em 2010, o MS formalizou essa incorporação no segundo semestre daquele 

ano. 

200. Em seguida, foi firmado contrato pela Funed e pela Novartis, cujo objeto foi a transferência 

de tecnologia da Vacina Meningocócica C, o que permitiria à Fundação fabricar, vender e distribuir o 

referido produto no mercado público brasileiro, de forma exclusiva, e no Mercosul, de forma não 

exclusiva. Foram também assinados outros acordos de controle de qualidade e farmacovigilância, 

relacionados a aspectos técnicos específicos das ações necessárias ao processo de transferência.  

201. O primeiro cronograma macro para a execução do projeto, que foi aprovado em 16/4/2010 

pelo Comitê Diretivo, previa a finalização da transferência de tecnologia em setembro de 2014.  

202. Em janeiro de 2012, a Funed assinou com a Novartis o 1° Termo de Aditamento à Aliança 

Estratégica, em decorrência de acordo de cooperação técnico–cientifico entre Bio-

Manguinhos/Fiocruz, o Instituto Butantan, a Funed e o Ministério da Saúde, para o desenvolvimento 

tecnológico e a produção da vacina combinada heptavalente DPT-HepB-IPV-MenC-Hib (difteria, 

tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite, meningite C e Haemophilus influenzae tipo B), em 

conformidade com o disposto no PNI/MS. O referido acordo estabeleceu uma macro estratégia de 

cooperação entre os três laboratórios oficiais produtores das vacinas com vistas à potencialização dos 

recursos técnicos, tecnológicos e financeiros disponíveis. A empresa Sanofi Pasteur é a responsável 

pela transferência dos conhecimentos da tecnologia e a Fiocruz pela coordenação do projeto. 

203. Para os processos previstos na Fase 2, foram adquiridos dois equipamentos de grande porte: 

uma rotuladeira e uma encartuchadora vindas da Itália. A rotuladeira chegou na Funed no final de 

2011 e encartuchadora no início de 2014. Esses equipamentos foram instalados em 2014 e os testes de 

qualificação, instalação e operação finalizados em agosto de 2014. A Funed já elaborou os protocolos 

de qualificação de performance e validação de processo, sendo que a execução dessas atividades 

ocorreu em 2015. 

204. Em outubro de 2014, a Novartis avaliou o sistema de controle de qualidade da Funed em 

relação às atividades que compõem as Fases 1 e 2. O resultado final foi satisfatório, o que implica 

dizer que a Funed está apta para executar tais atividades.  

205. O documento descritivo dos processos relativos à Fase 3 (formulação, envase e 

liofilização), disponibilizado em dezembro de 2013, apresenta o mapeamento macro de todas as ações 

dessa fase. 

206. A Funed contratou uma consultoria especifica que auxiliou na elaboração de um novo 

projeto conceitual da nova unidade fabril, cuja construção está inserida na Fase 4.   
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207. Para executar um dos processos previstos na Fase 3, foi adquirido um liofilizador, que é um 

equipamento de grande porte importado. Três técnicos realizaram treinamento na China para operar 

essa máquina, que já se encontra nas dependências da Fundação. Também foram adquiridas e 

entregues à Funed as autoclaves, as estufas de despirogenização, a lavadora de frasco-ampola e a 

envasadora/recravadora. Por fim, está sendo adquirido um isolador (equipamento necessário para a 

realização do teste de esterilidade). 

208. O comitê técnico-científico para desenvolvimento da vacina combinada heptavalente 

elaborou o target product profile, que consiste na determinação das características básicas do produto 

a ser desenvolvido. Também foram elaborados o protocolo experimental de desenvolvimento dessa 

vacina, o plano de trabalho e o delineamento dos estudos clínicos. Em 2013, a Funed recebeu da 

Novartis o produto concentrado (bulk) e encaminhou para a Fiocruz para dar início aos experimentos 

de formulação. 

209. O aumento da demanda pela vacina, em razão de sua inclusão no PNI, o lento avanço da 

transferência de tecnologia e as limitações da Novartis para produzir o produto terminado liofilizado, 

levaram à reavaliação do planejamento estratégico e técnico. Além disso, a Novartis apresentou a 

forma farmacêutica líquida, ao invés da liofilizada, como uma alternativa para atender à crescente 

necessidade nacional.  

210. Em 2011, foi apresentada toda a documentação necessária para o registro da vacina líquida 

em unidose. Em janeiro de 2012, a Funed elaborou uma justificava técnica para incorporar a forma 

liquida da vacina no contrato vigente firmado com a Novartis.  

211. As vantagens da forma líquida são as seguintes: 

 - redução de custos devido ao aumento da produtividade e à melhoria da cadeia logística; 

 - facilidade de manuseio;  

 - menor volume ocupado (liquido e seringa); 

 - diminuição de erros na aplicação; e 

 - geração de menor quantidade de resíduos. 

212. Em março de 2013, a Funed firmou com a Novartis um contrato de registro da Vacina 

Meningocócica C na forma farmacêutica líquida.  

213. Apesar de estar sendo formalmente tratada pelo Ministério da Saúde como uma PDP, no 

caso da transferência de tecnologia para a produção da Vacina Meningocócica C Conjugada, não 

houve a formalização de um termo de contrato, com a assunção mútua de direitos e deveres pela Funed 

e pelo Ministério da Saúde. 

214. A Funed tem apresentado relatórios de acompanhamentos trimestrais ao Ministério da 

Saúde. Além disso, a Anvisa tem acompanhado a transferência de tecnologia relacionada à Vacina 

Meningocócica C Conjugada. Porém, não houve a formalização de um Termo de Compromisso pelo 

Ministério da Saúde e pela Fundação. 

215. A inclusão da transferência de tecnologia da Vacina Meningocócica C entre as PDP 

controladas pelo Ministério da Saúde não foi contestada pela Funed, a qual apenas argumentou que, 

como a referida transferência não era formalizada, ela ainda não prestava conta do seu andamento nos 

moldes estabelecidos. 

216. No Ofício Diretoria Industrial/Funed nº 10/2014, de 26/02/2014, foi relatado que, em 

reunião entre a Funed e o Departamento do Complexo Industrial e de Inovação em Saúde – DECIIS do 

Ministério de Saúde, realizada em 21/06/2013 para tratar do andamento das atividades de PDP, a 

Funed informou que a transferência em tela não estava enquadrada nos moldes de uma PDP, pois tinha 

sido assinada em setembro de 2009 (antes da Portaria GM/MS nº 837/2012) e estava sendo tratada 

apenas no âmbito estadual.  

217. No referido documento, a Funed informou que: 

 “Ao ampliar o escopo da atuação para o âmbito nacional, em 2010, quando houve a primeira 

encomenda de 10 milhões, mediante o Convênio MS/Funed nº 12/2010, pela introdução da vacina 

Meningocócica C no calendário nacional de imunização em 2010, não houve a formalização para 
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tratamento desse projeto como PDP, justificando a ausência de prestação de contas do andamento do 

projeto ao MS até aquela data”. 

218. O DECIIS já havia se pronunciado sobre este problema na Nota Técnica  nº 

79/2014/DECIIS/SCTIE, de 12/02/2014. Nela consta que a PDP da Vacina Meningocócica C 

Conjugada – liofilizada não possui um Termo de Compromisso firmado entre o Ministério da Saúde e 

a Funed, nos moldes das demais PDP já firmadas.  

219. O referido Termo de Compromisso é firmado após a análise técnica de um Projeto 

Executivo que estabeleça previamente um cronograma a ser cumprido, contendo os prazos de início e 

término da transferência de tecnologia. Portanto, a falta destes documentos dificulta o 

acompanhamento da parceria devido à ausência de parâmetros para comparação e verificação do 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

220. A partir da citada reunião de 21/06/2013, a Funed passou a encaminhar o Relatório de 

Acompanhamento ao Ministério da Saúde, no qual informava o andamento das atividades da PDP, 

ainda que não tivesse havido a assinatura do necessário Termo de Compromisso. Foram encaminhados 

os Relatórios de Acompanhamento dos períodos de setembro/2009 a julho/2013; de julho/2013 a 

março/2014 e de março/2014 a setembro/2014.  

221. A transferência de tecnologia da vacina Meningocócica C também passou a ser objeto de 

observação nas reuniões do CTR/Anvisa. Na primeira reunião que abordou a vacina, ocorrida em 

8/8/2013, foi feita menção à apresentação futura de informações, sendo que a Funed apresentou o 

histórico desta vacina para análise da Anvisa. Nova reunião do CTR ocorreu nos dias 18 e 19/9/2013, 

com a apresentação da evolução do desenvolvimento da parceria, inclusive no que concerne à previsão 

de fornecimento na forma líquida para atender à demanda do PNI.  

222. Além dos relatórios de acompanhamento e das reuniões do CTR/Anvisa, a PDP tem sido 

acompanhada por meio de visitas periódicas do DECIIS. 

223. Diante do acima exposto, a equipe de auditoria concluiu que: 

 a) a PDP referente à transferência de tecnologia para a produção da Vacina Meningocócica C 

Conjugada, seja na forma liofilizada, seja na forma líquida, está sendo formalmente acompanhada 

pelos órgãos federais competentes. Contudo, ela não existe oficialmente, pois não foi formalizado um 

Termo de Compromisso que estipule direitos e deveres recíprocos entre as partes que se interessam 

pelo desenvolvimento produtivo desta vacina; 

 b) tal situação se reveste de especial gravidade devido ao risco de solução de continuidade do 

projeto. A parceria Ministério da Saúde-Funed torna-se vulnerável a alterações nas variáveis políticas, 

apesar de o volume de recursos envolvidos ser de grande magnitude. Nada garante que uma nova 

gestão, federal ou estadual, irá manter a parceria, se não houver a formalização de um Termo de 

Compromisso, com a estipulação de cláusulas restritivas a mudanças no acordo sob comento; 

 c) além disso, a eficiência da parceria pode ser comprometida se não houver parâmetros bem 

definidos para avaliar a execução da transferência da tecnologia; 

 d) a Portaria nº 2.531/2014 estabeleceu um prazo de 180 dias para que os acordos de 

transferência de tecnologia e as PDP fossem adaptados ao normativo vigente, o que resolveria a 

pendência apontada; 

 e) a continuidade da PDP da Vacina Meningocócica C Conjugada depende da renovação do 

Contrato de Aliança Estratégica firmado pela Fundação Ezequiel Dias e pelo laboratório Novartis 

Vaccines and Diagnostics (NVD). Em 02/09/2009, foi firmado o Contrato de Fornecimento de 

Tecnologia e Produtos com a NVD, com prazo de vigência de cinco anos. Por uma série de problemas 

de gestão da Funed, o prazo, que tinha sido mal dimensionado para completar a transferência de 

tecnologia, ficou ainda mais exíguo, não tendo sido possível cumprir o cronograma original; 

 f) dessa forma, as partes negociaram e acordaram a renovação da vigência do contrato sob 

comento por mais cinco anos, contados a partir de 02/09/2014; 

 g) em agosto de 2014, a Funed encaminhou à AGE-MG a minuta da prorrogação do contrato 

pelo período de 60 meses, tempo considerado suficiente para continuar a absorver o know-how do 

processo produtivo da vacina em tela e atender à demanda nacional. Porém, conforme informou a 
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Fundação, por meio do Ofício Presidência/DI nº 497/2014, a Advocacia Geral do Estado de Minas 

Gerais (AGE-MG) colocou óbices a essa renovação. A AGE entendeu não ser cabível a prorrogação 

antes da conclusão de qualquer das fases do contrato anterior e “sem que tivesse sido apurada 

qualquer responsabilidade pelos atrasos e intercorrências que impediram o cumprimento do 

cronograma inicial”; 

 h) a AGE ressaltou ainda a necessidade de realizar um estudo prévio para estimar o valor a ser 

dispendido, em conformidade com o disposto na Lei de Licitações, que exige a indicação dos recursos 

orçamentários, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que torna imprescindível a declaração de 

adequação orçamentária e financeira da avença em tela com a Lei Orçamentária Anual e a sua 

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, a 

Advocacia considerou que era necessária a previsão de dotação orçamentária suficiente para concluir a 

Unidade de Produção, sem a qual as Fases 3 e 4 da transferência de tecnologia não se realizará. Ou 

seja, concluiu que não haviam sido adotadas as cautelas orçamentárias e de planejamento mínimo 

necessário para reproduzir o vínculo contratual; 

 i) considerando que a Aliança Estratégica firmada pela Funed e pela Novartis, por envolver uma 

transferência de tecnologia complexa e por se tratar de um serviço continuado, cuja interrupção 

poderia comprometer uma das competências basilares de saúde pública, a AGE entendeu que seria 

possível uma extensão excepcional do vínculo contratual por mais um exercício financeiro. Assim 

sendo, no dia 29/08/2014, foi firmado o Termo de Aditamento do Contrato de Fornecimento de 

Tecnologia e Produtos – Aliança Estratégica, pelo período de doze meses, com vigência a partir de 

2/9/2014; 

 j) no dia 10/9/2014, a Funed instaurou a Sindicância – SAI nº 36/2014, para “apurar 

responsabilidades pelo descumprimento do cronograma de transferência de tecnologia e produto, 

referente à Vacina Meningocócica C Conjugada, prevista na Aliança Estratégica firmada entre a 

Funed e a Novartis”. Posteriormente, o escopo dessa sindicância foi aditado, tendo sido incluída a 

apuração da possível não manutenção da vantajosidade da execução da Aliança Estratégica nos 

exercícios de 2011 a 2013. A referida sindicância encontra-se em fase de instrução processual e sua 

conclusão será publicada no diário oficial do Estado; 

 k) cumpre ressaltar a ausência de garantia do aporte dos recursos orçamentários necessários para 

complementar as obras e adquirir os equipamentos. Por outro lado, cabe destacar que 80% dos 

equipamentos previstos para a Unidade V já foram adquiridos; 

 l) recomenda-se que o Ministério da Saúde exija a celebração de um compromisso do Governo 

de Minas Gerais que preveja a liberação de recursos orçamentários para a PDP da vacina 

Meningocócica;  

 m) a renovação de apenas um ano da Aliança Estratégica fragiliza a PDP e gera um risco de 

descontinuidade dessa parceria. Tal situação se reveste de especial gravidade diante da reestruturação 

da empresa Novartis Vaccines and Diagnostics – NVD, que anunciou a venda de ativos para a 

empresa britânica GlaxoSmithKline em abril de 2014; e 

 n) apesar de a PDP, segundo o cronograma atual, ainda precisar de mais cinco anos para 

completar a desejada transferência de tecnologia, a ausência de contrato de Aliança Estratégica vigente 

a partir de setembro de 2015, desobriga a nova controladora, a GSK, de manter a parceria de 

Transferência de Tecnologia. Assim sendo, não existem garantias de que a Aliança Estratégica será 

mantida, depois de 1º/9/2015, apenas a expectativa de continuidade. 

224. O objetivo das PDP, segundo a Portaria GM/MS nº 2.531/2014, é o pleno abastecimento e a 

diminuição de vulnerabilidade do SUS, por meio da fabricação local de produtos estratégicos, de alto 

custo ou de grande impacto sanitário e social. No entanto, da forma como está concebida a PDP da 

Vacina Men C, não existem garantias do pleno atendimento à demanda atual do PNI. 

225. Conforme consta da programação do Ministério da Saúde, consubstanciada no PNI, em 

2015, deverão ser adquiridas 17.000.000 de doses da vacina Men C. Essa informação foi ratificada no 

Ofício nº 1.740/2014-GAB/SVS/MS, de 15/5/2014, e no Contrato Sercon nº 2.663/2014, celebrado 

pela Funed e pela Novartis. Como a demanda de vacinas do Ministério da Saúde vem crescendo a cada 
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ano, não é possível estimar qual será a necessidade do PNI em 2019. Não há uma expectativa clara da 

demanda para os próximos anos, que seria essencial para direcionar o planejamento produtivo. 

226. No entanto, a Unidade V da Funed, unidade fabril que irá absorver parte da transferência de 

tecnologia de produção da vacina Meningocócica C não terá capacidade para produzir em larga escala 

e atender toda a demanda do Ministério da Saúde. Conforme consta do citado Ofício Presidência/DI nº 

497/2014, na Fase 2 (rotulagem e embalagem) está prevista a entrega de 17 milhões de doses da vacina 

líquida e na Fase 3 (formulação e envase) prevê que serão disponibilizadas 5 milhões de doses da 

vacina líquida. Já para a Fase 4 (fermentação, purificação e concentração), que concluirá a 

transferência de tecnologia, presumivelmente em setembro de 2019, não há uma estimativa da 

produção, mas entende-se ela será em escala laboratorial (piloto). 

227. A produção em escala laboratorial decorreria não apenas das atuais limitações das 

instalações da Funed, mas de uma opção, que permitiria fazer eventuais adaptações na cadeia 

produtiva, para só depois atingir a escala industrial. Assim, seriam prevenidas falhas passíveis de 

ocorrer em decorrência da importação de um know-how transferido por uma fábrica internacional, que 

possui uma expertise de anos no mercado mundial. Dito de outra forma, evitar-se-ia maximizar, na 

escala industrial, possíveis erros de concepção. 

228. Nesse contexto, a equipe de auditoria frisou que: 

 a) as limitações de produção são visíveis e não há perspectiva atual de serem superadas. A 

Unidade V, onde será produzida a vacina, foi projetada para se tornar a fábrica de produtos biológicos 

da Funed, no conceito de Plataformas de Produção. A produção da vacina está sendo adaptada para 

esta unidade; 

 b) para atender a toda a demanda do PNI, existe hoje apenas um projeto conceitual, que foi 

entregue no fim de 2010 para a direção da Funed, elaborado com a participação da consultora Dr.ª 

Hisako Gondo Higashi (Contrato Sercon nº 1.003/2010) e de uma equipe de profissionais da Funed. 

Nesse projeto, consta a planta para a produção da Vacina Meningocócica C em larga escala, que seria 

construída ao lado da Unidade V (onde atualmente funciona o almoxarifado) e que viria a ser uma 

ampliação do parque industrial da Funed; e 

 c) esse projeto ficou estagnado no período de mudança de gestão da Funed, desde 2011. Ele 

deve ser revisado, considerando as possibilidades estratégicas do atual mercado de produtos 

biológicos, bem como as dificuldades identificadas na implantação da Unidade V e a mudança da 

forma de apresentação da vacina (de liofilizada para líquida). No entanto, ainda não há recursos 

financeiros garantidos para a realização dessas mudanças. Assim sendo, deve haver a inclusão no 

termo de compromisso firmado ou a ser firmado com o MS da garantia do ente estadual em relação ao 

orçamento necessário para a finalização do processo de transferência de tecnologia, no caso, para as 

obras relacionadas à construção da fábrica. 

229. Em relação aos valores de aquisição e venda da vacina Meningocócica C pela Funed, a 

equipe de auditoria destacou que: 

 a) preço pago pelo Ministério da Saúde na aquisição da vacina junto à Funed não se coaduna 

com aquele praticado pela Novartis quando da venda dessa vacina para a Fundação durante o processo 

de transferência de tecnologia; 

 b) inicialmente, o preço arbitrado pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Convênio nº 12/2010, 

era de R$ 19,00 cada dose da vacina. Depois, no Convênio nº 10/2011, esse valor foi alterado para R$ 

18,50. Por fim, no Convênio nº 12/2012, em vigor nos anos de 2012 a 2014, foi reduzido para R$ 

18,00;  

Quadro 23: Preço unitário previsto da Vacina Meningocócica C Conjugada 

Ano 201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Preço 

unitário/dose (R$) 

19,

00 

18,

50 

18,

00 

18,

00 

18,

00 
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 c) esses preços têm sido prejudiciais ao andamento da transferência de tecnologia para a Funed, 

uma vez que os preços praticados pela Novartis, por serem fixados em euros, têm ultrapassado os 

valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

 d) os parâmetros iniciais de preço para a aquisição do produto pela Funed junto à Novartis 

foram os valores praticados pela Opas. Em 2008, esse valor era de US$ 14,00 por dose; 

 e) no final de 2013, em atendimento à solicitação da Funed, o Ministério da Saúde autorizou o 

aumento do valor da dose da vacina Meningocócica C para R$ 21,36. Porém, a Funed alegou que esse 

reajuste não foi baseado em maiores estudos; 

 f) com base em pesquisa realizada por solicitação da Procuradoria da Funed, a Fundação 

informou, no Memorando PV nº 032/2014, de 11/9/2014, que o preço praticado no Canadá atingia  

90,00 dólares canadenses, equivalentes, naquela data, a R$ 185,32. Nessa mesma época, o preço 

cobrado na Nova Zelândia alcançava R$ 180,80; 

 g) diante da gravidade dessa situação, em 9/6/2014, a Funed encaminhou à SCTIE e à Secretaria 

de Vigilância em Saúde - SVS, ambas do Ministério da Saúde, o Ofício Presidência nº 225/2014, no 

qual explicou a situação de vulnerabilidade em que se encontrava em decorrência da diferença entre o 

valor recebido do Ministério da Saúde e o montante pago à Novartis. Aduziu que tal situação “pode 

comprometer os investimentos no processo de transferência de tecnologia, bem como a 

sustentabilidade da instituição, afastando-se dos propósitos precípuos da política adotada pelo 

Ministério para o fortalecimento dos laboratórios públicos e da indústria farmacêutica nacional”;  

 h) após demonstrar a evolução do valor real pago pelo Ministério da Saúde por dose da vacina, a 

Funed informou que esse valor era 35% inferior àquele fixado em 2010. Afinal, naquele ano, cada 

dose custava 8,15 euros ou 10,77 dólares. Já em maio de 2014, o MS pagava por cada dose 5,36 euros 

ou 7,36 dólares. Conclui-se que o preço efetivamente pago pelo Ministério da Saúde caiu 34,24% em 

euro e 31,65% em dólar; 

 i) o preço OPAS para a vacina, que em 2008 era de US$ 14,00 cada dose, em 2013 alcançou 

US$ 21,00. Por via de consequência, tendo em vista esse parâmetro, conclui-se que o valor pago pelo 

Ministério da Saúde pela dose da vacina Men C apresentou uma redução considerável de valor; 

 j) nesse contexto, a Funed solicitou a recomposição do preço praticado, que teria por base a 

variação cambial verificada no período de 2010 a 2014, o que implicaria na fixação do preço unitário 

de R$ 31,76. A Fundação baseou seu pleito no art. 4º, § 2º, da Portaria GM/MS nº 837/2012, então 

vigente, segundo a qual o preço estabelecido para a aquisição de produtos nas PDP sofreria variação, 

de forma a levar em conta a flutuação relevante para mais ou para menos nos preços nacionais e 

internacionais, considerando-se economias e sistemas de saúde similares aos do Brasil; 

 k) a questão do preço pago pelo Ministério da Saúde pela dose da vacina Meningocócica C 

Conjugada é de vital importância para a continuidade da transferência de tecnologia em tela, podendo 

ser determinante para o sucesso ou fracasso dessa iniciativa. Não é possível saber se o Ministério da 

Saúde conseguiria adquirir o produto por preço bem abaixo do preço OPAS fora da parceria firmada 

entre a Funed e a Novartis. Contudo, ao enquadrar essa parceria como uma PDP, o Ministério indicou 

que não se trata apenas de adquirir a vacina de um fornecedor internacional, mas de estimular sua 

produção por um laboratório oficial; e 

 l) nos termos da Portaria GM-MS nº 2.531/2014, deverá ser realizado o realinhamento de 

preços, o que permitirá a continuidade da parceria sob comento. Deverão ser considerados fatores 

como a inflação, a taxa de câmbio e os preços médios praticados nos mercados nacional e 

internacional. Diante disso, considera-se que essa questão será solucionada. 

230. O cronograma original, elaborado em abril de 2010, previu a finalização do processo de 

transferência no segundo semestre de 2014. Atualmente, segundo o cronograma aprovado em agosto 

de 2014: 

 a) a liberação do produto, o estabelecimento da metodologia analítica e a definição da cadeia de 

suprimentos se estenderão até novembro de 2014 (Fase 1); 

 b) a rotulagem e a embalagem até dezembro de 2014 (Fase 2); 

 c) a formulação, o envase e a liofilização até setembro de 2018 (Fase 3); e  
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 d) a fermentação, a purificação, a conjugação, a produção do hidróxido de alumínio e a 

realização dos estudos clínicos até dezembro de 2019 (Fase 4).  

231. Note-se que a previsão constante do plano de trabalho atualizado da vacina combinada 

heptavalente permite a disponibilização dessa vacina em 2020. 

 

IX. Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégios - Cenadi 

 

232. A equipe de auditoria, com base nas informações produzidas em levantamento realizado 

pela Secex-RJ (TC nº 011.434/2014-7), destacou que: 

 a) a Central de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos (Cenadi) é a unidade 

responsável pelo processo de armazenagem e distribuição de imunobiológicos, no âmbito do Programa 

Nacional de Imunização - PNI. Nesse sentido, consta de seu relatório de gestão que ela: 

“Tem por competência a responsabilidade do recebimento, acondicionamento, 

acompanhamento do controle de qualidade, junto ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

Saúde – INCQS/Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, e distribuição dos insumos estratégicos que 

abastecem o país nas áreas de imunobiológicos, kits para diagnósticos laboratoriais e praguicidas. 

Além do desembaraço alfandegário dos produtos adquiridos pelo Ministério da Saúde no exterior”; 

b) a Cenadi está vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, por intermédio do 

Departamento de Logística e da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição. A execução 

orçamentária e financeira da Cenadi é realizada pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio 

de Janeiro; 

c) a entrada e a saída dos imunobiológicos nos armazéns administrados pela Cenadi são 

realizadas com apoio do Sistema de Insumos Estratégicos (SIES) da Secretaria de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde. É por seu intermédio que a Cenadi recebe as ordens de recebimento de 

insumos (entrada no depósito) ou de distribuição para as Secretárias Estaduais (saída dos insumos). 

Todas as entradas e saídas devem estar registradas no referido sistema. Em 2013, circularam pela 

Cenadi mais de R$ 1,2 bilhões em imunobiológicos; e 

d) atualmente a Cenadi possui dois almoxarifados, ambos situados no Rio de Janeiro, nos 

seguintes endereços:  

 - Rua Doutor Garnier, 390 – Rocha; e 

 - Rua Pedro Borges, 373 – Irajá. 

233. O relatório da Secex-RJ apontou as seguintes fragilidades do Cenadi: 

a) situação precária de sua sede e de uma de suas câmaras frias, cujo contrato de cessão de uso, 

firmado com o Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, expirou no dia 23/06/2011 e não teria sido 

renovado; e 

b) a utilização de seus armazéns encontrava-se próxima de 100%, o que acarretava o risco de 

serem insuficientes para atender à crescente demanda pelo PNI. Importa registrar que o aluguel do 

armazém de Irajá, ao preço de R$ 320.535,00 mensais, decorreu de a capacidade máxima de 

armazenagem ter sido atingida em 2006. A Cenadi esclareceu que, entre aquele ano e 2014, novos 

programas vacinais foram incluídos no PNI e programas já existentes tiveram suas coberturas 

ampliadas. 

234. A unidade técnica aduziu que: 

 a) os projetos executivos elaborados pelos LFO antes do início de uma PDP não contemplam 

informações sobre a cubagem e o peso das vacinas a serem introduzidas no PNI; 

 b) nas entrevistas com os gestores do MS, nenhum deles informou sobre a existência de medidas 

visando regularizar a situação das instalações da Cenadi (comodato de edificações do Ministério da 

Defesa e aluguel de galpões) ou ampliar a capacidade de armazenagem; 

 c) em entrevista realizada no dia 5/11/2014, o Sr. Girley Vieira Damasceno, Diretor do 

Departamento de Logística, afirmou que, no momento da incorporação das vacinas ao PNI, não são 

avaliados os aumentos dos custos do transporte, cujo quantitativo é estimado nos contratos; 
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 d) de acordo com o Memorando nº 290/2014-DLOG/SE/MS, o Departamento de Logística não 

se manifesta nos processos de introdução/incorporação de vacinas no âmbito do SUS. A partir da 

instituição do “Plano de Demandas”, pela Portaria GM/MS nº 2.710/2011, cada Secretaria do MS 

demonstra seu interesse na aquisição de determinado insumo até 30 de junho de cada ano. Segundo o 

Diretor do Departamento de Logística, “o Plano de Demandas contempla, dentre outras, as seguintes 

informações: o item a ser adquirido, a quantidade, a unidade de fornecimento, as características de 

armazenagem e as características de distribuição”. Contudo, o próprio gestor entende que o modelo 

adotado é insuficiente, pois novos insumos podem ser introduzidos no PNI após a data limite, o 

prejudica o planejamento logístico. Assim sendo, deve ser proposto um novo modelo de plano 

logístico integrado, que permita identificar as variáveis que possam impactar a armazenagem; 

 e) a situação da armazenagem dos imunobiológicos não parece ser objeto de preocupação do 

Ministério da Saúde, ainda que vultosos estoques de imunobiológicos transitem pela Cenadi todos os 

anos. Por esta razão, considerou-se a ausência de informações no tocante à armazenagem, no momento 

em que há incorporação de novas vacinas, como um achado. Entende-se também necessário 

recomendar ao Ministério da Saúde que adote providências para acabar com a precariedade em que se 

encontra a sede e uma das câmaras frias da Cenadi. 

 

X. Achados de auditoria 

 

235. Em resposta às questões de auditoria, a equipe afirmou que: 
a) não se verificou a realização de estudos pelo MS, antes da indicação de uma vacina para ser objeto de uma PDP, 

sobre a existência de pesquisas em curso no país para produzir esse imunobiológicos; 

b) não há a anuência formal dos Governos Estaduais nos projetos executivos ou nos termos de compromisso, em 

relação ao financiamento das obras das fábricas das vacinas que são objeto de PDP; 

c) não são incluídos dados no projeto executivo em relação ao incremento da cubagem e da logística de transporte 

das vacinas introduzidas no PNI; e 

d) não são analisados os preços das vacinas previamente a uma eventual renegociação da PDP, seja quando ocorre o 

término do seu prazo de vigência, seja no caso de alteração dos seus prazos ou de mudanças nos quantitativos demandados.  

 X.1. Descrição dos achados de auditoria  

 X.1.1. Ausência de estudos por parte do Ministério da Saúde no que concerne à existência de 

pesquisas sobre o imunobiológico que será objeto de transferência de tecnologia ou PDP 

236. Conforme informações coletadas nas entrevistas realizadas com gestores dos Laboratórios 

Farmacêuticos Oficiais e do Ministério da Saúde, nenhum setor daquele Ministério verifica se esses 

laboratórios estão desenvolvendo pesquisas sobre vacinas que possam ser objeto de incorporação ao 

Programa Nacional de Imunizações. 

237. A equipe de auditoria constatou que: 

 a) vacinas que são objeto de transferência de tecnologia ou de parcerias para o desenvolvimento 

produtivo, mediante a aquisição de tecnologia oriunda de laboratório estrangeiro, estão sendo 

pesquisadas em outros laboratórios oficiais. Nessas circunstâncias, a introdução da vacina em questão 

dificulta a atuação do laboratório nacional que está desenvolvendo as pesquisas, em especial no que 

concerne à avaliação da eficiência do imunobiológicos. Afinal, quando uma grande parte da população 

já recebeu a vacina, é necessário aumentar significativa a amostra que será testada ou, em último caso, 

realizar a pesquisa em outros países cuja população não tenha sido vacinada; 

 b) exemplo dessa situação foi o caso da vacina Rotavírus, que, no ano de 2007, foi objeto de 

transferência de tecnologia para Bio-Manguinhos, quando havia uma pesquisa em desenvolvimento 

pelo Instituto Butantan, em parceria com o National Institute of Health (NIH) dos Estados Unidos; 

 c) de forma semelhante, a vacina Meningocócica C, objeto de transferência de tecnologia para a 

Funed, em parceria com a Novartis, é o foco de pesquisa desenvolvida em Bio-Manguinhos. Apesar de 

a pesquisa realizada na Fiocruz estar bem adiantada, houve a inclusão dessa vacina no PNI; 

 d) está sendo pesquisada, pelo Instituto Butantan, uma vacina contra pneumococos com 

tecnologia diferente daquela a ser transferida para Bio-Manguinhos pela GSK, sem a utilização de 

polissacarídeos conjugados; e 
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 e) apesar de haver inúmeras pesquisas sendo realizadas nos LFO, cujos objetos são vacinas que 

podem vir a ser incluídas no calendário do PNI (tais como dengue e malária), nenhum setor do MS que 

possui um banco de dados com informações acerca dessas pesquisas, como o estágio de cada uma 

delas, seus cronogramas e a respectiva necessidade de recursos. 

238. Também foi constatada pela equipe de auditoria a inexistência de cooperação entre os LFO 

produtores de imunobiológicos, com exceção da vacina pentavalente/heptavalente (Butantan/Bio-

Manguinhos/Funed). Não há qualquer programa envolvendo os laboratórios, com a mediação do MS, 

que vise ao desenvolvimento conjunto de vacinas. Considerando que, durante a vigência do Programa 

de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos (PASNI), houve um grande investimento na 

construção da capacidade produtiva de vacinas tradicionais (DTP, antirrábica e BCG), seria importante 

criar uma aliança estratégica entre os LFO para ampliar a efetividade do processo de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) nacional.  

239. Desse modo, a equipe de auditoria propôs: 

 a) recomendar ao Ministério da Saúde que envide esforços para instituir uma comissão 

interministerial, envolvendo os Ministérios da Educação; do Desenvolvimento, da Industria e do 

Comércio; da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, com a finalidade de criar e manter um banco de 

dados atualizado sobre as pesquisas científicas desenvolvidas, no território nacional, pelas 

Universidades e pelos Laboratórios Públicos Oficiais, que envolvam imunobiológicos. Deverá, 

também, ser incentivada a cooperação entre os LFO nacionais para pesquisar e desenvolver em 

conjunto as vacinas; e  

 b) recomendar aos LFO que envidem esforços para estabelecer alianças estratégicas entre si, 

com o intuito de pesquisar e desenvolver vacinas, aproveitando os conhecimentos dos respectivos 

corpos científicos. 

X.1.2. Não formalização, nos projetos executivos e nos termos de compromisso, da anuência dos 

governos estaduais ao financiamento das obras das fábricas produtoras de vacinas que foram objto de 

PDP 

240. Em que pese o avanço normativo introduzido pela Portaria GM/MS nº 2.531/2014, a equipe 

de auditoria constatou que a implementação de algumas PDP demandará a construção de novas 

instalações. No caso da Funed e do Instituto Butantan, entidades estaduais, foi dito pelos 

representantes dos laboratórios públicos que os governos de Minas Gerais e de São Paulo, 

respectivamente, participarão do financiamento de tais obras.  

241. Entretanto, não existe qualquer garantia de que os financiamentos estaduais realmente 

ocorrerão, pois os entes estaduais não são parte nos termos de compromisso das PDP. Assim sendo, 

para minimizar os riscos envolvidos nessas complexas operações, a equipe entendeu que deve haver a 

anuência formal de tais entes nos projetos executivos ou nos termos de compromisso. Por esta razão, 

foi formulada inicialmente a proposta de recomendar ao Ministério da Saúde que exigisse que os 

compromissos de outros entes federados relacionados aos financiamentos de obras necessárias à 

consecução das PDP fossem formalizados nos instrumentos firmados. 

242. Contudo, conforme apontado pela SCTIE em seus comentários (peça 180), o novo roteiro 

de projeto executivo de PSP, anexo à Portaria nº 2.531/2014, prevê a obrigatoriedade da assinatura de 

uma “Declaração de Compromisso Financeiro”, caso haja a participação de outro ente federado, por 

meio do aporte de recursos, no projeto desenvolvido com o Produtor Público. Dessa forma, a 

recomendação para as futuras PDP foi atendida. 

 X.1.3. Ausência de planejamento logístico, quanto ao transporte e à armazenagem, quando da 

incorporação de novas vacinas ao PNI ou do aumento da demanda das vacinas existentes 

243. Quando da incorporação ao SUS de vacinas, medicamentos ou outros insumos estratégicos 

para saúde, não há informação na Nota Técnica ou no Projeto Executivo então elaborados sobre a 

cubagem relativa ao volume de compras das vacinas. Assim, não é possível analisar o impacto que o 

armazenamento desse imunobiológico irá causar na Cenadi.  

244. Sobre essa questão, a equipe de auditoria destacou que: 
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 a) não há qualquer evidência de que seja realizado um estudo prévio do impacto da aquisição 

das novas vacinas na Cenadi. Ademais, a Secex-RJ apontou a existência de diversos problemas nos 

espaços utilizados para armazenar os imunobiológicos, os quais podem prejudicar o PNI em um futuro 

próximo; 

 b) segundo consta do Memorando nº 290/2014 – DLOG/SE/MS, somente após a adoção dos 

procedimentos definidos para as contratações do fornecimento de bens e da prestação de serviços 

relativos aos Insumos Estratégicos para a Saúde, ocorre o recebimento do “Plano de Demandas”, 

documento elaborado anualmente pelas Secretarias do MS, por meio do Sistema de Logística em 

Saúde (SILOS); 

 c) após o registro no sistema, o DLOG sistematiza as demandas e coordena o planejamento 

logístico, objetivando conferir maior economicidade e celeridade aos processos de contratação de 

serviços. No caso de insumos introduzidos ou incorporados após a data limite estabelecida pelo MS, 

não há planejamento logístico, especialmente no tocante à armazenagem e distribuição de tais 

produtos; 

 d) a não inserção de tais dados no projeto executivo da PDP do laboratório público impossibilita 

a realização de um planejamento eficaz da armazenagem principalmente dos insumos. Cabe salientar 

que a eficácia de uma vacina depende, em larga medida, da manutenção de temperaturas adequadas 

nos ambientes onde ela se encontra, sob pena de o imunobiológicos perder sua capacidade de criar 

imunogenicidade, tornando-se inócua; 

 e) o DLOG informou que está sendo estudado um novo sistema de logística para os Insumos 

Estratégicos para a Saúde. No modelo a ser proposto, deverá ser ampliado o período de planejamento, 

com o intuito de facilitar a programação dos espaços necessários para armazenar os produtos 

adquiridos. Além disso, pretende-se integrar as informações dos Sistema de Informação de Insumos 

Estratégicos (SIES) e Integrado de Administração de Material; e 

 f) inicialmente, foi recomendado ao MS que considerasse os incrementos de cubagem 

resultantes da introdução de novas vacinas no PNI e do eventual aumento das quantidades adquiridas 

das vacinas já contempladas pelo programa. Tais informações deveriam passar a constar dos projetos 

executivos apresentados pelos laboratórios públicos. Contudo, conforme apontado pela SCTIE em seus 

comentários (peça 180), o novo roteiro de projeto executivo, anexo à Portaria nº 2.531/2014, prevê, em 

seus itens 5.12 e 5.13, a inclusão de informação acerca da cubagem dos novos produtos objeto de PDP. 

Assim sendo, será possível para o DLOG e a Cenadi planejar a logística de transporte e armazenagem. 

 X.1.4. Ausência de análise de preços quando do término da PDP, de alteração de seus prazos ou 

de modificação da demanda do PNI 

245. No momento da aquisição das doses das vacinas, é analisada a compatibilidade de seus 

preços com aqueles ofertados pelos laboratórios estrangeiros ao Fundo Rotatório da Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas). Entretanto, outros fatores não são considerados pelo MS quando da 

negociação dos valores ofertados pelos laboratórios estrangeiros, em parceria com os laboratórios 

oficiais.  

246. Quando um laboratório estrangeiro formula a proposta de transferência de tecnologia, ele 

busca garantir um mercado exclusivo por um período de 5 a 10 anos. Com esse desiderato, ele repassa 

a tecnologia de produção da vacina ao Brasil, mas assegura o monopólio durante o período dessa 

transferência de tecnologia. Desse modo, o valor do produto a ser vendido corresponderá ao custo do 

produto, ao lucro e à transferência da tecnologia. Assim, ao final da PDP, o valor da tecnologia terá 

sido totalmente pago, de forma parcelada ao longo dos anos previstos para a completa transferência de 

tecnologia. 

247. Concluída a transferência da tecnologia, o laboratório público oficial (LFO) encontra-se em 

condições de fabricar, sem a supervisão do laboratório estrangeiro, a vacina. Assim sendo, o LFO 

passa a ser o fornecedor desse imunobiológico no mercado nacional e a atender à demanda do PNI. 

248. Com fulcro nessas considerações, a equipe de auditoria salientou que: 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

 a) após a conclusão da PDP, a parcela referente ao valor da tecnologia transferida deve ser 

desconsiderada na composição do preço a ser ofertado pelo LFO ao MS, resultando num valor menor 

que o preço do último ano da PDP, conforme ilustrado no Gráfico 2 abaixo: 

 
 

 b) da mesma forma, caso ocorra algum imprevisto que provoque o alongamento do tempo 

necessário para a conclusão da transferência, deve haver uma renegociação dos preços; 

 c) contudo, em ambas as situações acima descritas, não foi observado que o MS considere que o 

custo da tecnologia já foi pago; 

 d) também deve existir a renegociação dos preços quando houver aumento ou diminuição da 

demanda pelo PNI durante o período da transferência de tecnologia, conforme apresentado no Gráfico 

3 abaixo. Essa hipótese pode ocorrer porque, após a vacinação, são realizados exames clínicos para 

analisar a necessidade de outra dose de reforço ou confirmar se o esquema vacinal é suficiente para 

induzir a imunogenicidade pretendida. Por exemplo, no caso da vacina HPV, serão realizados exames 

nas meninas vacinadas a fim de avaliar a obrigatoriedade da terceira dose, cuja aplicação é prevista 

para 5 anos após a primeira: 
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 e) considerando que, no início da transferência de tecnologia, o preço foi estabelecido para o 

prazo da PDP e um determinado quantitativo de doses, se essa quantidade aumentar, os valores 

acordados para os próximos anos da parceria devem ser reduzidos, em função do ganho de escala. 

Além disso, nesse mesmo caso, deve haver reanálise dos preços em decorrência da alteração no 

montante pago referente à tecnologia repassada pelo laboratório. Num caso hipotético de uma vacina, 

com período de transferência de 5 anos, no qual o PNI inicialmente demanda 1000 doses por ano, o 

pagamento de tecnologia ficaria conforme quadro a seguir:  

Quadro 24: Situação hipotética de alteração da demanda do PNI – demanda inicial 

A

no  

Quantidade 

de doses 

Preço 

Produto por 

dose (R$) 

Preço 

Tecnologia por 

dose (R$) 

Total 

Produto 

(R$) 

Total 

Tecnologia 

(R$) 

A

no 1 
1000 4,00 6,00 4.000,00 6.000,00 

A

no 2 
1000 4,00 5,50 4.000,00 5.500,00 

A

no 3 
1000 4,00 5,03 4.000,00 5.025,00 

A

no 4 
1000 4,00 4,57 4.000,00 4.573,75 

A

no 5 
1000 4,00 4,15 4.000,00 4.145,06 

T

otal 
5000   

 
25.243,81 

 

 f) verifica-se que o montante total referente ao pagamento da transferência da tecnologia 

atingirá aproximadamente R$ 25 mil para um total de 5 mil doses; 

 g) caso haja um aumento da demanda do PNI para 2 mil doses anuais, o montante referente à 

transferência da tecnologia será pago antes do respectivo prazo final, como se observa no quadro 

abaixo. Cabe destacar que o valor da tecnologia está sendo pago na demanda original de 5 mil doses: 

Quadro 25: Situação hipotética de alteração da demanda do PNI – demanda alterada 

 R$ -

 R$ 1,00

 R$ 2,00

 R$ 3,00

 R$ 4,00

 R$ 5,00

 R$ 6,00

 R$ 7,00

 R$ 8,00

 R$ 9,00

 R$ 10,00

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Evolução do preço da vacina com alteração do 

cronograma da PDP

Preço Produto Preço Tecnologia

T
erm

o
 F

in
a

l R
ep

ro
g

ra
m

a
d

o
 d

a
 P

D
P

T
er

m
o
 f

in
a
l 

in
ic

ia
lm

en
te

 p
re

v
is

to
 d

a
 P

D
P

 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

A

no  

Quantidad

e de doses 

Preço 

Produto por 

dose (R$) 

Preço 

Tecnologia por 

dose (R$) 

Total 

Produto 

Total 

Tecnologia 

A

no 1 
1000 4,00 6,00 4.000,00 6.000,00 

A

no 2 
2000 4,00 5,50 8.000,00 11.000,00 

A

no 3 
2000 4,00 4,12 8.000,00 8.243,81 

A

no 4 
2000 4,00 0 8.000,00 - 

A

no 5 
2000 4,00 0 8.000,00 - 

T

otal 
9000 

  

 
25.243,81 

 h) portanto, deve-se recomendar ao MS que, ao verificar a ocorrência de uma das situações 

acima elencadas, busque uma redução do preço atendendo ao princípio da economicidade.  

XI.  BOAS PRÁTICAS 

249. Atualmente, o principal responsável pela vigilância sanitária é o ente municipal. Contudo, 

durante as entrevistas, a equipe de auditoria observou que, no caso de produtos biológicos como as 

vacinas, ocorre a participação dos três entes federados nas fiscalizações, o que inclui a Anvisa e as 

vigilâncias sanitárias estadual e municipal. 

250. Ocorre que, segundo os gestores entrevistados, há carência de engenheiros e arquitetos nos 

quadros das vigilâncias sanitárias dos três entes. Ademais, os profissionais da área da saúde lá lotados 

não deteriam as condições técnicas para analisar tais plantas. Esse fato dificulta a análise de projetos 

de engenharia para a construção ou reforma de instalações fabris. 

251. Por certo, a responsabilidade pela elaboração de um projeto que atenda às normas sanitárias 

é do peticionário, que está sujeito a sanções em caso de descumprimento das regra, tais como a 

interdição total ou parcial do estabelecimento.  

252. No caso específico de investimentos públicos realizados no âmbito do Programa para o 

Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (Procis), foi identificada uma boa prática da 

Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisou previamente a planta da nova fábrica da 

vacina BCG da Fundação Ataulpho de Paiva - FAP, localizada em Xerém (Rio de Janeiro). Essa 

fábrica está sendo construída para atender aos padrões de Boas Práticas de Fabricação estabelecidas 

pela RDC nº 17/2010. Acontece que, se a Anvisa não tivesse analisado a planta antes da construção, 

erros teriam sido cometidos e haveria um desperdício grande de recursos públicos transferidos para 

FAP por meio de convênio. 

253. Ainda que a responsabilidade pela análise sanitária de edificações seja estadual, no caso de 

investimentos federais nos laboratórios públicos oficiais, entende-se prudente que a Anvisa atue 

preventivamente na análise dos projetos de construção ou reforma. Assim, evita-se cometer erros que 

seriam reparados com recursos públicos e acarretariam atrasos no atendimento às necessidades da 

população a ser imunizada. Tal boa prática, portanto, deveria ser ampliada para os projetos dos demais 

laboratórios oficiais. 

254. A Anvisa, em seus comentários, informou que: 

 a) além de acompanhar o projeto da Fundação Ataulpho de Paiva, avalia, em conjunto com as 

Vigilâncias Sanitárias, os projetos de construção e reforma do Instituto Butantan e de Bio-

Manguinhos. Além disso, participou de projetos do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e do 

Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI); 

 b) avalia o projeto sob o ponto de vista das Boas Práticas de Fabricação, com enfoque nos fluxos 

de produção, materiais e pessoal e nas utilidades relevantes (ex. sistemas de ar e de água para uso 
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farmacêutico). Cabe às autoridades sanitárias locais avaliar os projetos em relação às questões 

diretamente afetas à engenharia e à arquitetura; e 

 c) tais iniciativas ainda não estão institucionalizadas, mas são consideradas importantes para 

viabilizar os projetos de maneira mais célere e minimizar as necessidades de adequações após o 

término das construções. 

255. Com espeque nessas considerações, a equipe de auditoria entendeu ser recomendável 

envidar esforços para que tal procedimento seja institucionalizado para as PDP, envolvendo todas as 

autoridades sanitárias. 

256. Ainda em sede de comentários, em relação à avaliação prévia de projetos de construção ou 

reforma, no âmbito do Município de São Paulo (SP), a COVISA explicou que: 

 a) não dispõe de profissionais das áreas de engenharia civil ou arquitetura, somente servidores 

de nível superior da área da saúde. Dessa forma, a avaliação de projetos de construção e reforma de 

edificações ficaria a cargo da Secretaria Municipal de Licenciamento, conforme dispõe a Lei 

Municipal nº 15.764/2013. Assim, conforme estabelecido na Portaria CVS nº 15/2002, caberia ao 

profissional técnico contratado para executar o projeto de edificação cumprir as exigências legais 

definidas pela legislação sanitária vigente quanto aos aspectos construtivos; 

 b) conforme a Lei Municipal nº 13.725/2004, qualquer estabelecimento de interesse da saúde ou 

comercial, que produza, embale e manipule produtos e substâncias de interesse da saúde, antes de 

iniciar suas atividades, deve encaminhar à autoridade sanitária declaração de que suas atividades, 

instalações, equipamentos e recursos humanos obedecem à legislação sanitária vigente. Essa 

declaração deve ser reiterada caso ocorram quaisquer alterações que repercutam na identidade, 

qualidade e segurança dos produtos oferecidos à população; e 

 c) em função do número reduzido de técnicos e da ausência de profissionais das áreas de 

engenharia civil ou arquitetura, a análise prévia dos projetos de construção e reforma de serviços de 

interesse da saúde não seria viável no âmbito da Vigilância Sanitária Municipal de São Paulo, somente 

seria possível realizar inspeções sanitárias em conformidade com as normas vigentes, com a análise 

dos aspectos estruturais e dos fluxos e procedimentos desenvolvidos em cada ambiente. 

257. Apesar das restrições locais, a equipe de auditoria considerou que a recomendação relativa à 

avaliação prévia dos projetos de PDP de imunobiológicos deve ser exarada. Assim sendo, deve ser 

recomendada a institucionalização dessa avaliação dentro das competências legais previstas em cada 

ente federado. Adicionalmente, deve ser desenvolvida uma cooperação entre as Vigilâncias Sanitárias, 

dentro das possibilidades organizacionais e considerando os recursos humanos disponíveis em cada 

órgão. 

XII.  Análise dos comentários dos gestores 

258. Nos termos do Manual de Auditoria Operacional, aprovado pela Portaria Segecex nº 

4/2010, a versão preliminar do relatório de auditoria operacional realizada sobre as Transferências de 

Tecnologia/Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo de Vacinas foi remetida aos seguintes atores 

deste processo com a finalidade de obter os comentários pertinentes sobre as questões abordadas por 

este Tribunal: 
 - Secretaria Executiva (SE) do Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 3.247/2014 -TCU/SECEX-SP, de 

12/12/2014; 

 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 

3.268/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014; 

 - Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 3.250/2014-

TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014;  

 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio do Ofício nº 3.248/2014-TCU/SECEX-SP, de 

12/12/2014; 

 - Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, por meio do Ofício nº 

3.249/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014; 

 - Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo, 

por meio do Ofício nº 3.267/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014; 

 - Superintendência de Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro (SUVISA), por meio do Ofício nº 

3.272/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014; 

 - Instituto Butantan, por meio do Ofício nº 3.255/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014; 
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 - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz, por meio do Ofício 

nº 3.269/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/12/2014; e  

 - Fundação Ezequiel Dias (Funed), por meio do Ofício nº 03-501-2014-Secex/MG, de 12/12/2014. 

259. Em resposta, foram recebidos os seguintes ofícios: 
 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, por meio de mail 

eletrônico (peça 180); 

 - Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 

do Ministério da Saúde, por meio da Nota Informativa nº 148 CGPNI/DEVIT/SVS/MS, de 7/1/2015 (peça 185, p. 1); 

 - Departamento de Logística em Saúde (DLOG) da Secretaria Executiva (SE) do Ministério da Saúde, por meio do 

Despacho nº 11/2015 DLOG/SE/MS, de 12/1/2015 (peça 185, pp. 3 a 6); 

 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio dos Ofícios nº 00-005/2014 – SUINP/ANVISA, de 

19/12/2014, e nº 00-001-2015 – SUINP/ANVISA, de 06/01/2015 (peças 177 e 178); 

 - Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de 

São Paulo, por meio do Ofício nº 2 COVISA/Gabinete/2015, de 5/1/2015 (peça 179); 

 - Instituto Butantan, por meio do Ofício nº 6/2015, de 07/01/2015 (peça 174); 

 - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz, por meio do Memo 

nº 4 DIBIO/2015, de 07/01/2015 (peça 175); e 

 - Fundação Ezequiel Dias (Funed), por meio do Ofício Presidência nº 4/2015, de 07/01/2015 (peça 176). 

260. Os comentários e sugestões analisados e aceitos foram incorporados ao texto final do 

presente relatório, enquanto os argumentos considerados insuficientes para modificar o entendimento 

da equipe de auditoria são examinados a seguir. 

261. Em seus comentários, Bio-Manguinhos destacou que: 

 a) não vislumbra, no mercado, empresas que, para fim de celebração dos contratos de 

transferência de tecnologia, apresentem de forma destacada as parcelas integrantes do preço do 

produto, no caso vertente, "o custo do produto e o lucro" e "a parcela correspondente à transferência de 

tecnologia"; 

 b) indagou ao TCU acerca dos mecanismos que de fato serão eficazes e cuja adoção será 

factível, seja para negociar e fechar tais contratos junto às empresas no mercado, seja para reduzir os 

preços que serão ofertados pelos Laboratórios Oficiais ao Ministério da Saúde. Questionou, ainda, qual 

parâmetro deve ser utilizado para conseguir a redução dos preços pagos pelo Ministério da Saúde, em 

função de não se conhecer o custo do produto/lucro e o valor da tecnologia; e 

 c) a fim de corroborar sua tese, explicou que, via de regra, previamente à celebração dos 

contratos de transferência de tecnologia, compara-se o preço ofertado pelo futuro Parceiro com o valor 

pago pela Organização Panamericana de Saúde - OPAS, o qual configura um balizador para a 

celebração desse tipo de contratos. Ocorre que, no preço ofertado para a OPAS, não está incluído o 

custo da transferência de tecnologia, ao contrário do que ocorre com os valores pedidos para os 

Laboratórios Oficiais. Em outras palavras, a referida comparação se refere a objetos diferentes.  

262. Após analisar a argumentação apresentada por Bio-Manguinhos, a equipe de auditoria 

destacou que: 

 a) segundo essa linha de raciocínio, o "valor da tecnologia" não está embutido no preço final do 

produto, porque se estivesse os produtos cuja tecnologia é transferida teriam um preço muito maior do 

que os ofertados para a OPAS, o que não se verifica de fato. Assim sendo, a reserva de mercado 

remuneraria a transferência da tecnologia, não o preço do produto em si. Logo, seria mais plausível e 

eficaz abordar, nos contratos futuros, a viabilidade da redução do preço, quando atingido o quantitativo 

de doses de vacinas inicialmente avençado para aquisição durante um determinado lapso de tempo; 

 b) a hipótese de que uma parcela do preço do produto se refere à tecnologia e outra ao seu custo 

é somente uma justificativa para que haja a análise do preço pago pelo MS ao LFO, sempre que a 

compra alcançar a quantidade de vacinas prevista inicialmente no contrato. Por outro lado, se a reserva 

de mercado explicar o preço da vacina objeto da transferência de tecnologia, a redução de preço 

também será necessária quando houver um incremento na demanda ou forem verificados atrasos no 

cronograma do processo da PDP ou da transferência de tecnologia; e 

 c) a equipe de auditoria buscou alertar o MS quanto a esse aspecto na negociação dos preços 

com os LFO. Considera-se que o comentário de Bio-Manguinhos reforçou a necessidade de expedir a 

recomendação anteriormente sugerida neste relatório. 
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263. Em seus comentários, a SCTIE acentuou que o item 19.3 do novo roteiro a ser observado 

quando da elaboração dos projetos executivos, que foi apresentado no dia 06/01/2015, em anexo à 

Portaria nº 2.531/2014, prevê a exigência de que uma estimativa de preços seja realizada após a 

conclusão da transferência de tecnologia do produto objeto de PDP. Deverão ser calculados os valores 

para cada apresentação ou concentração do produto, devendo ser levada em conta a internalização 

completa da tecnologia de produção e o aporte tecnológico associado durante a PDP.  

264. Em relação a esse ponto, a equipe destacou ser importante verificar a adequação do preço 

após a produção da quantidade prevista originalmente no contrato de transferência de tecnologia 

celebrado com o laboratório estrangeiro. Aduziu que a recomendação anteriormente proposta sobre 

essa questão deve ser expedida. 

 

XIII.  Conclusões da equipe de auditoria 

 

265. A transferência de tecnologia para vacinas por meio da celebração de Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo – PDP é uma ferramenta importante para a criação de um parque 

industrial de vacinas. Adicionalmente, utiliza-se o poder de compra do Estado, por intermédio da  

realização de investimentos significativos nos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais – LFO, para 

viabilizar a implementação do Programa Nacional de Imunizações, que goza de grande prestígio 

internacional.  

266, Considera-se que as PDP desempenham um papel fundamental na obtenção de uma 

tecnologia já disponível, que foi desenvolvida por laboratórios farmacêuticos estrangeiros, cuja 

capacidade de investimento em P&D é expressivamente superior àquela existente no Brasil.  

267. Constatou-se que foram feitos investimentos significativos nos recursos humanos desse 

setor, em especial no que concerne à capacitação realizada durante a absorção da tecnologia, a qual 

incluiu visitas a fábricas dos laboratórios estrangeiros com o intuito de conhecer tecnologias mais 

avançadas. Além disso, vem sendo realizados treinamentos que possibilitam o desenvolvimento de 

uma formação específica na área de imunobiológicos.  

268. Entretanto, é fundamental desenvolver cada vez mais uma política de Estado que viabilize a 

capacitação contínua da mão de obra dos LFO, que garantirá a absorção da tecnologia transferida e 

possibilitará a criação autônoma de novas vacinas. Caso contrário, ao final da transferência, a 

tecnologia recebida poderá se tornar rapidamente obsoleta, o que significará a manutenção da situação 

de dependência perante os laboratórios estrangeiros. 

269. Dentro desta perspectiva, percebe-se com preocupação a ausência de cooperação entre os 

Institutos de Pesquisa nacionais. Existem poucas iniciativas de desenvolvimento conjunto de vacinas, 

utilizando o know-how construído em instituições com histórias centenárias de pesquisa científica.  

270. Também se considera vital envolver no programa os outros entes federativos, no caso 

vertente, os estados de São Paulo e Minas Gerais, a fim de garantir seu comprometimento com a 

construção das fábricas das vacinas no Instituto Butantan e na Fundação Ezequiel Dias. 

271. A elaboração de uma política industrial e tecnológica de Estado, com participação dos 

Ministérios responsáveis (MS, MEC, MDIC, MF-BNDES, MCTI), permitirá utilizar adequadamente o 

parque fabril que está sendo construído, além de consolidar a formação de um corpo técnico de 

cientistas no setor de imunobiológicos. 

272. O Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com 

auxílio da Fundação Butantan, vem construindo um parque fabril e capacitando uma equipe para 

desenvolver novas vacinas, o que se considera importante para que sejam alcançados os objetivos do 

PNI e garantida cada vez mais saúde para a população brasileira. Entretanto, considerando que a 

Fundação Butantan possui natureza jurídica privada e recebe investimentos do Erário, deve ser exigida 

pelo MS maior transparência na fixação dos preços cobrados por ela, quando da venda das doses das 

vacinas fabricadas naquela instituição.  

273. Não se pretende com tal procedimento inviabilizar os reinvestimentos necessários para 

manter, ampliar e atualizar o parque fabril da entidade; viabilizar a capacitação contínua dos seus 
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pesquisadores e reter seus recursos humanos (o que depende da oferta de salários condizentes com os 

pagos no mercado de biotecnologia). Contudo, deve-se ponderar que a transferência de tecnologia é 

financiada, em sua maior parte, pelo aporte de recursos provenientes do PNI. Desse modo, a margem 

de lucro a ser obtida pela Fundação Butantan na venda de doses de vacinas ao MS deve ser menor que 

aquela obtida no caso de um comprador diverso. Pelo fato de o Ministério da Saúde ter sido o 

investidor que propiciou as condições para a produção da vacina objeto de PDP, deve-lhe ser 

concedida posição mais favorável no momento da negociação de preços junto ao Instituto Butantan. 

274. No caso do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, está prevista a 

realização de um investimento significativo. Foi elaborado o projeto de construção do Novo Centro de 

Processamento Final em um terreno com 600 mil m², que será uma área fabril moderna, com mais de 

170 mil m² de área construída. Além disso, está prevista a alteração da natureza jurídica de Bio-

Manguinhos, de modo a torná-la uma empresa pública, o que conferirá mais agilidade aos 

procedimentos de aquisição e possibilitará o estabelecimento de uma estrutura de remuneração mais 

flexível que a do serviço público. Assim, será viável manter seus quadros, nos quais foram investidos 

tempo e dinheiro, com o intuito de desenvolver a biotecnologia nacional. 

275. Deve ser dada grande atenção ao desenvolvimento da Fundação Ezequiel Dias, cuja 

expertise na área de vacinas ainda não é tão significativa quanto a do Butantan ou da Fiocruz. Assim 

será possível que aquela entidade mantenha o alto nível da formação de seus recursos humanos e 

realize investimentos na sua área fabril.  

276. Também ser avaliada a situação da Cenadi, que desempenha um importante papel na 

implementação do PNI. Afinal, sua capacidade de armazenagem dos imunobiológicos deve ser levada 

em conta quando da celebração de acordos pelo MS e pelos laboratórios públicos. Cabe ressaltar que a 

adoção de procedimentos nesse sentido foi prevista no roteiro de Projeto Executivo, publicado em 

anexo à nova Portaria relativa às PDP.  

277. Cumpre salientar: 

 a) a entrada em vigor dessa nova portaria, que contém dispositivos que contribuirão para o 

aperfeiçoamento das PDP; 

 b) que essa norma resultou de uma consulta pública, no âmbito da qual os envolvidos no 

processo e a sociedade civil tiveram oportunidade de sugerir melhorias. Considera-se essencial que 

este procedimento de escuta dos atores se torne um paradigma para a regulamentação futura de outros 

programas do Ministério da Saúde; e 

 c) o processo de acompanhamento das PDP foi aprimorado, passando a estar prevista a 

participação de vários órgãos, cujas responsabilidades institucionais foram detalhadas.  

278. Considerando que a seleção da amostra auditada ocorreu de forma não probabilística, tendo 

sido levados em conta critérios de materialidade e o estágio de desenvolvimento das PDP, não é 

possível generalizar os resultados. Desta forma, as conclusões deste trabalho aplicam-se 

exclusivamente aos elementos examinados. 

  

XIV.  PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

279. Com espeque no acima exposto, a unidade técnica propôs: 

 1) recomendar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União, que: 

 1.1) envide esforços para criar uma comissão interministerial envolvendo o MEC, o MDIC, o 

MF (BNDES) e o MCTI, com o objetivo de criar um banco de dados sobre as pesquisas científicas 

desenvolvidas no território nacional, pelas Universidades e pelos Laboratórios Públicos Oficiais, que 

envolvam imunobiológicos. Essas informações devem permitir a avaliação do estágio em que essas 

pesquisas se encontram, inclusive no que concerne ao cronograma do desenvolvimento das vacinas e 

às necessidades de recursos materiais e humanos; 

 1.2) incentive a cooperação entre os LFO nacionais com vistas ao desenvolvimento conjunto de 

pesquisas e produção de vacinas; 
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 1.3.) avalie, no caso de término da PDP, de alteração do cronograma da transferência ou de 

mudança no quantitativo demandado pelo PNI, se é necessário renovar os contratos de aquisição e 

renegociar os preços das vacinas. Deve ser analisado se a parcela desses preços referente à tecnologia 

já foi quitada e qual foi o impacto da modificação das condições contratuais; 

 2) recomendar ao Instituto Butantan, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União, que envide esforços para formar alianças estratégicas com os outros LFO 

com o intuito de desenvolver o processo de P & D de vacinas;  

 3) recomendar ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos, ligado à 

Fundação Oswaldo Cruz, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 

União, que que envide esforços para formar alianças estratégicas com os outros LFO com o intuito de 

desenvolver o processo de P & D de vacinas;  

 4) recomendar à Fundação Ezequiel Dias (Funed), com fulcro no art. 250, III, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas da União, que que envide esforços para formar alianças estratégicas 

com os outros LFO com o intuito de desenvolver o processo de P & D de vacinas;;  

 5) recomendar à Anvisa e às Vigilâncias Sanitárias locais, com fulcro no art. 250, III, do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que atuem preventivamente na análise dos 

projetos de construção ou reforma civis das plantas fabris que envolvam a fabricação de 

imunobiológicos nos LFO responsáveis por PDP, institucionalizando tal procedimento dentro de suas 

competências legais relativas à Vigilância Sanitária; e 

 6) encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser adotado pelo Tribunal, bem como do Relatório e 

do Voto que o fundamentarem, e do inteiro teor do relatório de auditoria, para os seguintes 

destinatários: 

 6.1) Ministério da Saúde; 

 6,2) Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; 

 6.3) Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; 

 6.4) Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 

 6.5) Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

 6.6) Instituto Butantan e Fundação Butantan; 

 6.7) Fundação Ezequiel Dias; 

 6.8) Fundação Oswaldo Cruz, por meio de seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – 

Bio-Manguinhos; 

 6.9) Coordenação de Vigilância em Saúde - Covisa (SP); 

 6.10) Centro de Vigilância Sanitária - CVS (SP); e 

 6.11) Superintendência de Vigilância Sanitária – Suvisa (RJ). 

 

XV.  Análise dos novos documentos encaminhados pelo Ministério da Saúde 
 

280. A Assessora Especial de Controle Externo do Ministério da Saúde encaminhou, por meio 

do Ofício nº 2.941 AECI/GM/MS, de 24/09/2015 (peça 194), novos documentos para este Tribunal. 

Os referidos documentos deram entrada em meu Gabinete e, em seguida, determinei que a unidade 

técnica os analisasse. 

281. A Secex (SP) destacou que foram enviados ao TCU os seguintes documentos: 

 a) Memorando nº 186/2015/GAB/SE/MS, de 17/8/2015, elaborado pela Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde; 

 b) Ofício nº 272/2015, proveniente do Instituto Butantan; 

 c) Nota Técnica nº 5 SE/DLOG/MS, da lavra do Departamento de Logística em Saúde do 

Ministério da Saúde; e 

 d) Oficio TBD nº 272/2015, de 04/08/2015, proveniente do Instituto Butantan.  

282. Em relação ao conteúdo desses documentos, a unidade técnica asseverou que: 

 a) o Instituto Butantan solicitou que, para os contratos vigentes, seja celebrado um aditivo com a 

interveniência da Fundação Butantan, para que esta última receba os recursos diretamente. Para os 
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novos contratos, pleiteou a contratação direta da Fundação, com a interveniência do Instituto, que seria 

o detentor dos registros dos produtos; 

 b) na Nota Técnica sob exame, o setor responsável da DLOG descreveu o PNI e a parceria 

desenvolvida com o Instituto/Fundação Butantan, com vistas ao fornecimento de vacinas e soros, cujo 

registro é de propriedade do Instituto Butantan. Descreveu, ainda, a situação anterior, quando a 

parceria era oficializada por meio de instrumentos sui generis, que possuíam características de 

convênio e de contrato. Em razão de pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde e do 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201305776 da Controladoria Geral da União (CGU), houve 

a necessidade de redefinir o instrumento jurídico utilizado para amparar o fornecimento dos insumos 

estratégicos pelos Laboratórios Oficiais; 

 c) em 2015, o Ministério da Saúde passou a celebrar contratos com os Laboratórios Oficiais, 

com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, VIII, da Lei de Licitações (aquisição, por pessoa 

jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que 

integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico, desde que o preço 

contratado seja compatível com o praticado no mercado) ou no inciso no art. 24, XXXII, dessa mesma 

Lei (transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS); 

 d) quando o contrato é assinado por órgãos e entidades da administração pública, é utilizado 

como fundamento para a dispensa de licitação o art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/1993. Já a justificativa 

para essa dispensa será o art. 24, XXXII, dessa Lei quando o contrato for celebrado pelo detentor do 

registro do objeto contratado; 

 e) durante esta auditoria, o representante do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde – DLOG/SE/MS destacou que: 

  “Diante do exposto, conclui-se que os futuros contratos para fornecimento de doses de vacina 

Influenza ao PNI serão celebrados com o Instituto Butantan, não mais com a Fundação Butantan, que 

é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado”; 

 f) o Ministério da Saúde salientou que os instrumentos anteriores eram firmados exclusivamente 

com a Fundação Butantan, a qual, segundo definido por seu Estatuto, tem  competência para apoiar o 

Instituto Butantan no desenvolvimento de suas atividades científicas, tecnológicas, culturais e de 

assistência social, como se observa na seção do Estatuto citado a seguir transcrita: 

“CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Artigo 3° A FUNDAÇÃO BUTANTAN, entidade de caráter social, tem por objetivo exclusivo de 

utilidade pública a realização direta, constante e ativa no desenvolvimento do ensino, da pesquisa, do 

conhecimento científico e tecnológico sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

§ 1° A FUNDAÇÃO BUTANTAN dedicar-se-á exclusivamente as atividades descritas no 

presente Estatuto em especial, no apoio ao INSTITUTO BUTANTAN no desenvolvimento de suas 

atividades cientificas, tecnológicas, culturais e de assistência social. 

§ 2° A FUNDAÇÃO BUTANTAN, no desenvolvimento de suas atividades estatutárias, observará 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” 

g) a Fundação Butantan teria finalidade não lucrativa e estaria autorizada, conforme estabelece o 

art. 4º, I, de seu Estatuto, a estabelecer com o Instituto Butantan uma cooperação técnica e financeira, 

visando facilitar o cumprimento de suas atribuições legais relativas ao desenvolvimento científico-

tecnológico e, conforme disposto no inciso II do mesmo art., a viabilizar a produção de 

imunobiológicos, biofármacos e outros produtos afins, com vistas à implementação das políticas de 

saúde pública; 

 h) o MS também assinalou que a Fundação Butantan foi reconhecida como sendo de utilidade 

pública, consoante disposto na Lei Estadual nº 12.383, de 10/05/2006; 

 i) o Instituto Butantan, por meio do Ofício TBD nº 284/2015, informou estar enfrentando 

dificuldades para executar o objeto dos contratos assinados com o Ministério da Saúde relativos à 

aquisição de vacinas e soros. Tais dificuldades decorreriam do fato de que, como ele está vinculado à 
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administração direta, as receitas desses contratos são classificadas como receitas correntes do Estado 

de São Paulo, as quais estão sujeitas à retenção de 15,5% (dos quais 13,5% seriam para o pagamento 

de dívidas com a União). O mencionado desconto tornaria os contratos inviáveis, uma vez que ele não 

foi considerado quando da definição do preço final das aquisições. Por fim, aduziu que novos contratos 

não deverão ser celebrados antes da resolução da situação apresentada; 

 j) o Ministério da Saúde destacou que realiza aquisições vantajosas do ponto de vista 

econômico. Assim, considerou que não seria viável elevar linearmente os preços unitários avençados 

nos contratos celebrados com o Instituto Butantan. Entretanto, ressaltou que a aquisição dos insumos 

produzidos por aquele Instituto atende à diretriz que prevê o fortalecimento dos laboratórios oficiais. 

Aduziu que, no caso concreto, levaria em conta a exclusividade na produção de alguns soros, a 

capacidade de fornecimento de outros insumos, além das parcerias desenvolvidas em sede de PDP, as 

quais preveem o abastecimento de insumos e transferência de tecnologia; 

 k) em relação à solicitação formulada pelo Instituto Butantan, no sentido de que seja 

formalizada a interveniência da Fundação nos contratos celebrados com o MS, com a finalidade de que 

essa última receba 100% dos valores repassados, cumpre destacar a existência de um convênio 

celebrado pelo Instituto e pela Fundação, o qual prevê a cooperação mútua em torno das atividades 

produtivas do Butantan. Por via de consequência, mesmo que haja o repasse do recurso para uma conta 

de titularidade do Instituto, na prática, esses valores seriam administrados pela Fundação; 

 l) cabe salientar, ainda, que não ocorre a retenção no caso de repasse direto à conta da 

Fundação; 

 m) o Instituto lembrou a urgência de uma solução para as pendências contratuais ora existentes 

nas avenças relativas às vacinas HPV, Raiva e Hepatite B; 

 n) a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde – CONJUR/MS, na sua manifestação quanto à 

minuta de contrato da vacina Influenza (Parecer n° 118/2015/CONJUR-MS/CGU/AGU), afirmou a 

inexistência de assunção de responsabilidade ou obrigação por parte da Fundação Butantan, caso ela 

seja interveniente, verbis:  

“Relativamente à solicitação veiculada no Despacho n° 37/2015 - CGIES/DLOG/SE/MS, de 

13.02.2015, cumpre ressaltar que a cláusula de interveniência (cláusula décima sétima da minuta 

submetida ao crivo desta especializada), muito embora revestida de legalidade, não gera qualquer 

efeito prático de natureza jurídica em relação à contratação pretendida, considerando-se que toda a 

execução, responsabilidades e obrigações são inerentes exclusivamente às partes contratantes, quais 

sejam, o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan.” 

 o) logo, ainda permaneceria incerta a possibilidade de recebimento dos recursos pela Fundação 

Butantan, considerada interveniente no contrato em tela, com base no art. 24, VIII ou XXXII, da Lei nº 

8.666/1993; 

 p) outra hipótese aventada pelo Ministério da Saúde foi a contratação direta da Fundação 

Butantan, com base no art. 24, XIII, da Lei de Licitações, a seguir transcrito:  

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...) 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação 

social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 

tenha fins lucrativos”; 

q) contudo, cabe lembrar que o TCU já se manifestou sobre contratações similares, verbis: 

 “A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 

24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo 

entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada 

a compatibilidade com os preços de mercado.” (Súmula 250) 

“Fundações de apoio não podem ser contratadas, com dispensa de licitação, para o 

desempenho de atividades que não digam respeito diretamente à pesquisa, ao ensino, à extensão ou ao 
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desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico de interesse das instituições federais 

contratantes”. (Acórdão Plenário nº 2.396/2010)  

“Com relação à contratação direta de fundações de apoio para a execução dos serviços, 

concordo que, para a celebração desses contratos sem licitação, com fundamento no art. 24, inciso 

XIII, da Lei 8.666/1993, a atividade de pesquisa teria de ser central no objeto contratado, o que 

estritamente não ocorre na prestação de serviços de gestão ambiental”. (Acórdão Plenário nº 

1.671/2015) 

“As contratações diretas fundamentadas no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993 já foram 

objeto de inúmeras considerações pelo Plenário desta Casa, sendo uniforme o entendimento 

jurisprudencial de que não é suficiente o preenchimento pela instituição a ser contratada dos 

requisitos indicados no referido dispositivo - ser instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, deter inquestionável 

reputação ético-profissional e não ter fins lucrativos. Deve haver, ainda, estreita correlação entre o 

objeto contratado e atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Todavia, deve ser 

registrado que •o entendimento firme desta Corte de Contas acerca do tema data de 1999. Conforme a 

Decisão n° 346/1999 - Plenário, este Tribunal manifestou-se no sentido de que a contratação de 

fundação de apoio por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 

8.666/1993, requer, além de comprovada razoabilidade de preços, nexo entre o que estabelece o 

referido dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratual. Assim, a instituição deve dedicar-

se estatutariamente ao ensino, pesquisa ou ao desenvolvimento institucional e o objeto do contrato 

deve ser, necessariamente, ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional. De outra forma, seria 

concessão de privilégio a uma instituição que, embora sem fins lucrativos, estaria também dedicando-

se à exploração de atividade de natureza econômica. (Acórdão Plenário nº 2684/2008) 

r) a seguir, o MS argumentou a Fundação Butantan é, de acordo com seu Estatuto, uma 

instituição sem fins lucrativos, que visa ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e do conhecimento 

científico e tecnológico. Aduziu que, apesar de os contratos celebrados com o Ministério da Saúde 

terem por objeto a aquisição de insumos, as receitas são revertidas ao desenvolvimento institucional e 

ao pagamento de compromissos contratuais. A fim de confirmar tal argumento, citou o relacionamento 

desenvolvido pelo MS com o Instituto Butantan por meio das PDP (Parceria para o Desenvolvimento 

Produtivo), tendo como objetivos a transferência, a absorção e a capacitação industrial e tecnológica da 

produção dos insumos, bem como o alcance da autossuficiência produtiva e o atendimento às 

demandas do SUS; 

s) diante do acima exposto, o MS concluiu que haveria a possibilidade de celebrar contratos para 

a aquisição de insumos com a Fundação Butantan, tendo por base o inciso XIII do art. 24 da Lei de 

Licitações, caso se entendesse que foram atendidas as condicionantes previstas na jurisprudência deste 

Tribunal; e 

t) o MS destacou o caráter estratégico da parceria firmada pelo Ministério da Saúde e pelo 

Instituto Butantan para abastecer o SUS de vacinas e soros e, por conseguinte, a relevância das 

questões ora apresentadas. Por fim, solicitou que o TCU as analisasse e se manifestasse a respeito, se 

possível no âmbito desta auditoria. 

283. Após analisar esses documentos, a unidade técnica salientou que: 

 a) preliminarmente, cabe transcrever os parágrafos do relatório da auditoria operacional que 

permitem visualizar o contexto em que foram levantadas essas questões: 

“165. Dessa forma, conclui-se que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde iniciou 

procedimentos para atender à recomendação da CGU expressa no Relatório de Auditoria Anual de 

Contas nº 201305776, no sentido de ‘definir o adequado instrumento jurídico para amparar, 

legalmente, o fornecimento de insumos estratégicos pelos Laboratórios Oficiais, seguindo o disposto 

na Lei nº 8.666/1993’. 

166. Diante da recomendação da CGU e do entendimento da Consultoria Jurídica do Ministério 

da Saúde, confirmado no âmbito do Gabinete do Ministro de Estado da Saúde, não serão mais 

celebrados convênios com Laboratórios Públicos para aquisição de medicamentos. Assim sendo, o 
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Diretor do DLOG ressalta que, após a nova construção jurídica para celebração dos acordos, por 

meio de contratos, com base nos arts. 24, inc. VIII, c/c § 2º, e 25 da Lei nº 8.666/1993, os novos 

instrumentos jurídicos para aquisição de medicamentos e imunobiológicos devem ser firmados com 

pessoa de direito público interno ou entidade que integre a Administração Pública. 

167. O Diretor do DLOG relata que, recentemente, em 3/10/2014, a Consultoria Jurídica do MS 

foi acionada para pronunciar-se sobre futura contratação do Instituto Butantan, entidade pública, 

vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, principal produtor de imunobiológicos do 

Brasil e responsável por grande volume da produção nacional de antígenos vacinais, que compõem as 

vacinas utilizadas no PNI. Por meio do Parecer nº 3278/2014 EHSN/COGEJUR/CONJUR-

MS/CGU/AGU, de 06/10/2014, confirmado pelo Despacho nº 7917/2014 EHSN/COGEJUR/CONJUR-

MS/CGU/AGU, de 15/10/2014, no caso concreto, a Conjur reafirmou a viabilidade jurídica da 

contratação do Instituto Butantan para fornecer a vacina Influenza, com base no art. 24, inc. VIII, c/c 

§ 2°, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que é pessoa jurídica de direito público e, ainda, detentora do 

registro do produto (peça 170, pp. 3 e 4). 

168. Diante de todo o exposto, conclui-se que os futuros contratos para fornecimento de doses 

da vacina Influenza ao PNI serão celebrados com o Instituto Butantan, não mais com a Fundação 

Butantan, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado.” 

 b) cabe destacar que a documentação apresentada na peça 194 apenas descreve os fatos 

ocorridos em consequência desse apontamento da CGU e de pareceres da Consultoria Jurídica do MS 

relacionados com os instrumentos jurídicos utilizados pelo MS para adquirir os insumos fabricados 

pelo Instituto Butantan/Fundação Butantan no ano de 2012. Dito de outra forma, a recomendação foi 

proveniente das constatações da CGU e dos pareceres da Consultoria Jurídica, não dos achados de 

auditoria da equipe da Secex-SP; 

 c) os novos elementos ora sob exame foram remetidos à apreciação do Ministério da Saúde pelo 

Instituto Butantan, relatando dificuldade operacional concreta enfrentada pelo referido instituto para 

cumprir os contratos cujos objetos dizem respeito à produção de diversas vacinas. O instituto visa, em 

última análise, obter do Ministério uma posição sobre a possibilidade de serem firmados termos 

aditivos, que qualifiquem a Fundação Butantan como interveniente nessas avenças, na esperança de 

que essa última possa receber os recursos diretamente. Nos novos contratos, o Instituto solicitou a 

contratação direta da Fundação; 

 d) ao encaminhar a referida solicitação a este Tribunal, o Ministério pleiteou que a matéria em 

apreciação seja objeto de análise técnica e manifestação no âmbito desta Corte de Contas. Entretanto, 

apesar de reconhecer a relevância da questão apresentada e a necessidade de se chegar a uma solução 

com brevidade, entende-se que a manifestação do TCU no presente processo não é a via mais 

adequada para resolver esse problema; 

 e) a uma, porque a presente auditoria tem por objetivo avaliar a gestão dos recursos 

descentralizados pelo Ministério da Saúde para entidades que atuam na produção e distribuição de 

vacinas e soros situadas na Região Sudeste. Diante da constatação de falhas na descentralização dos 

recursos em questão, foram propostas recomendações para o Ministério da Saúde e os Laboratórios 

Oficiais, além da Anvisa e de Vigilâncias Sanitárias locais. Os elementos apresentados pelo Ministério 

da Saúde fazem menção à dificuldade verificada em contratos especificamente firmados com o 

Instituto Butantan, cuja solução em nada alterará o encaminhamento proposto no presente relatório; e 

 f) a duas, porque a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde faz parte da clientela da 

Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde) e não da Secretaria de Controle Externo no 

Estado de São Paulo. Portanto, caso o Tribunal entenda conveniente e oportuno, caberia à referida 

secretaria especializada analisar essas questões e sugerir um possível encaminhamento. 

284. Com espeque nessas considerações, a unidade técnica propôs dar conhecimento à Secex 

Saúde dos novos elementos apresentados pelo Ministério da Saúde, para que a referida Secretaria 

adote as providências cabíveis. 

 É o Relatório. 
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VOTO 

 

I - Introdução 

  

 Cuidam os autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a gestão dos 

recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde para entidades que atuam na produção e 

distribuição de vacinas e soros e estão situadas na Região Sudeste. 

2. Preliminarmente, cabe destacar a elevada materialidade dos repasses sob comento, os quais 

atingiram mais de 5 bilhões de reais entre 2011 e 2013. Tais recursos foram investidos nos seguintes 

laboratórios oficiais, que são responsáveis pela fabricação de imunobiológicos, mais especificamente 

vacinas:  

 a) Instituto e Fundação Butantan (São Paulo); 

 b) Fundação Oswaldo Cruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-

Manguinhos, e Fundação Ataulpho de Paiva (Rio de Janeiro); e 

 c) Fundação Ezequiel Dias (Minas Gerais). 

3. Para melhor contextualizar as questões tratadas nestes autos, traçarei a seguir um histórico 

sumário da pesquisa e da produção de vacinas no Brasil. 

4. A pesquisa científica de Oswaldo Cruz em soros e vacinas deu origem, em 1900, ao Instituto 

Soroterápico Federal, o qual veio a se tornar a Fundação Oswaldo Cruz.  

5. Apesar dos esforços empreendidos, no final do século XIX e no início do século XX, por 

sanitaristas como Oswaldo Cruz, Emilio Ribas e Vital Brazil, que defendiam a utilização da vacina 

como meio de promoção da saúde, seu emprego no país só foi objeto de uma política de abrangência 

nacional a partir da instituição, em 1966, da Campanha de Erradicação da Varíola. Essa iniciativa 

ocorreu mundialmente a partir de 1959 e durou até 1977, quando a varíola foi declarada erradicada.  

6. Na esteira dessa ação, foi criado no Brasil, em 1973, o Programa Nacional de Imunizações 

(PNI), com a utilização sistêmica das vacinas como instrumentos de prevenção das doenças. O 

programa tinha como objetivos “promover o controle do sarampo, da tuberculose, da difteria, do 

tétano, da coqueluche e da poliomielite e manter erradicada a varíola no país”, inclusive nas áreas 

rurais. Sua meta era “vacinar 85% da população de zero a quatro anos, visando provocar a imunidade 

e a aumentar a resistência”. 

7. Esse programa evoluiu e, em 1980, foram instituídos os dias nacionais de vacinação, que 

contaram com a participação maciça da população. A partir desses eventos, aumentou a crença das 

pessoas na eficácia das vacinas e houve o aperfeiçoamento da estrutura da rede de saúde e do controle 

de qualidade dos imunizantes. 

8. Em 1983, a principal empresa multinacional que produzia vacinas (Syntex) desativou a área 

de produção de imunobiológicos, o que ensejou a criação do Programa de Autossuficiência Nacional 

em Imunobiológicos – Pasni. O referido programa pode ser caracterizado como um plano de 

investimento na modernização física, estrutural e tecnológica dos laboratórios nacionais envolvidos na 

produção de soros e vacinas utilizados em programas e serviços públicos de imunização e atenção à 

saúde. Foram destinados recursos para os seguintes laboratórios:  

 - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/Fiocruz (RJ); 

 - Butantan (SP); 

 - Instituto Vital Brazil (RJ); 

 - Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar (PR); 

 - Fundação Ezequiel Dias – Funed (MG); 

 - Fundação Ataulpho de Paiva (RJ); e 

 - Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB/RS). 

9. O Pasni contribuiu de modo efetivo para a melhoria da qualidade da produção nacional, uma 

vez que houve a aquisição de equipamentos e a construção de instalações físicas. Pode-se afirmar que, 

sem os recursos dele provenientes, boa parte do parque produtor nacional não continuaria a existir. 
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Entretanto, o programa foi descontinuado, o que fez com que, apesar dos esforços científicos internos 

para desenvolver vacinas, os laboratórios oficiais passassem a procurar obter no mercado externo a 

tecnologia necessária para produzir imunobiológicos no país, por meio de transferência do know-how 

dos laboratórios estrangeiros.  

10. Em seus comentários, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) 

destacou que o Pasni foi criado para garantir a oferta interna de vacinas, por meio do fortalecimento e 

da modernização dos produtores nacionais, em consonância com a decisão do governo brasileiro de 

tornar o país tecnologicamente autossuficiente na produção de insumos estratégicos para a saúde. 

Assim, os laboratórios públicos concentraram esforços para desenvolver produtos de interesse do 

quadro sanitário brasileiro, tais como medicamentos, soros e vacinas, com o fito de atender às 

necessidades dos programas de promoção da saúde. Tal investimento possibilitou a autossuficiência do 

país na produção de soros antiofídicos, antipeçonhentos, antitóxicos para uso terapêutico e das 

seguintes vacinas: BCG, poliomielite, hepatite B recombinante, difteria, tétano, coqueluche (DTP), 

febre amarela, Haemophillls influenzae tipo b (Hib) e influenza (para idosos). É mister destacar que 

os laboratórios oficiais, seja por meio do desenvolvimento autóctone, seja por intermédio do 

estabelecimento de alianças estratégicas e pela absorção de tecnologia, têm cumprido importante papel 

na política nacional de saúde e na sustentação do PNI, uma vez que têm garantido o suprimento 

prioritário e o abastecimento, o que possibilitou um melhor acesso da população aos indispensáveis 

imunobiológicos. 

 

II – Considerações sobre o objeto desta auditoria 

 

11. Atualmente, a grande maioria das vacinas aplicadas no Brasil é fornecida pelos Laboratórios 

Oficiais, os quais, na sua maioria, ficam localizados na região Sudeste. O investimento federal nesses 

laboratórios é realizado por meio de convênios, cujos objetos são a compra dos equipamentos dos 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - LFO e a aquisição de doses das vacinas.  

12. Uma grande parcela dos valores federais referidos é utilizada para adquirir vacinas cuja 

tecnologia é proveniente de laboratórios estrangeiros, os quais a repassavam para os LFO. Tais 

repasses, a partir da publicação da Portaria GM/MS nº 837/2012, passaram a ser denominados 

“Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDP”. 

13. Nesse contexto, foi definido o seguinte problema de auditoria: 

 “A produção doméstica de vacinas para o Programa Nacional de Imunização (PNI) está 

concentrada na região Sudeste do Brasil e vem sendo ampliada com a transferência de novas 

tecnologias no âmbito das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Desse modo, a fim de 

assegurar a economicidade e a efetividade dessa expansão, é importante investigar se a gestão desse 

incremento no PNI está sendo bem conduzida”. 

14. Em seguida, estabeleceu-se o escopo desta auditoria, no sentido de avaliar as Transferências 

de Tecnologia e as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, firmadas pelo Ministério da Saúde e 

por Laboratórios Públicos Oficiais localizados na região Sudeste, visando à produção de vacinas. 

Cumpre esclarecer que a expressão “Transferência de Tecnologia - TT” designava os procedimentos 

existentes antes da publicação da Portaria GM/MS nº 837/2012, a qual atribuiu ao processo de 

internalização da tecnologia a denominação de “Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDP”. 

15. Durante o planejamento desta fiscalização, a equipe de auditoria da Secex (SP) verificou que 

a Secex Saúde estava realizando auditoria de conformidade (TC nº 011.547/2014-6), tendo por objeto 

as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo no âmbito do Ministério da Saúde. Em função dessa 

coincidência parcial no objeto das duas fiscalizações, foi acordado com a Secex Saúde que, na 

amostragem determinada por ela, as vacinas não seriam incluídas, uma vez que seriam alvo de análise 

por parte da Secex (SP). 

16. A partir do objetivo deste trabalho e do problema de auditoria acima exposto, a equipe 

elaborou as seguintes questões, visando aferir em que medida os recursos federais estão sendo 

aplicados de acordo com a legislação pertinente: 
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 - o Ministério da Saúde realiza estudos sobre a existência de pesquisas já em curso no país para 

o desenvolvimento de um imunobiológico antes de indicá-lo para ser objeto de celebração de uma 

PDP? 

 - os instrumentos jurídicos para formalização e análise das PDP apresentam cláusulas e 

condicionantes que garantam o adequado funcionamento dessas parcerias, a segurança jurídica e a 

eventual responsabilização necessários ao processo? 

 - há o efetivo acompanhamento da implementação das PDP em confronto com os projetos 

apresentados e à luz dos normativos vigentes? 

 - as PDP têm alcançado os objetivos para os quais foram criadas? A transferência de tecnologia 

efetivamente ocorre?  

 - haverá necessidade de assistência técnica, assessoria do laboratório internacional e 

fornecimento de insumos e equipamentos internacionais após o prazo definido para a transferência de 

tecnologia? 

 - o Ministério da Saúde - MS calcula previamente a cubagem necessária para transportar 

anualmente as doses de vacinas introduzidas no PNI a serem produzidas pelos LFO? 

 - o MS planeja previamente a logística de armazenagem das doses de vacinas introduzidas no 

PNI a serem produzidas pelos LFO? 

 - os preços das vacinas pagos pelo MS atendem ao princípio da economicidade?  

 - ocorre a redução dos preços das vacinas que são objetos de PDP durante o período de 

transferência de tecnologia? Tais preços são mais atrativos que os de mercado? e 

 - são analisados os preços das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde que são produzidas 

por LFO fora dos processos das PDP? 

17. Esclareço que o critério utilizado para escolher as vacinas que foram objeto dos estudos de 

caso foi o estágio da Transferência de Tecnologia. Primeiramente, foi escolhida a vacina Influenza do 

Instituto Butantan, cuja transferência de tecnologia - TT já estava finalizada. Em Bio-Manguinhos, 

foram escolhidas as vacinas com TT em curso, na fase inicial de rotulação e embalagem 

(Pneumocócica e Rotavírus). Nesse mesmo estágio, encontrava-se a vacina Meningocócica da Funed. 

Assim, foi possível verificar a evolução do processo de TT em suas diversas fases. 

   

III - Visão Geral do objeto desta auditoria 

 

 III.1 – O Programa Nacional de Imunizações - PNI 

18. O Programa Nacional de Imunizações – PNI foi criado em setembro de 1973 e 

regulamentado em 1975, por meio da Lei nº 6.259, de 30/10/1975, e do Decreto nº 78.231, de 

30/12/1976, com a finalidade de coordenar as ações para imunizar a população, visando controlar e até 

mesmo erradicar as doenças imunopreveníveis. Esse programa é citado como referência mundial pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

19. O Brasil é o país que oferece o maior número de vacinas, de forma gratuita, aos grupos 

populacionais alvo, por meio do SUS. Há um calendário definido para a vacinação de crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. São oferecidos 46 imunobiológicos para proteger a população contra 

doenças transmissíveis.  

20. A produção doméstica de vacinas cresceu substancialmente de 1992 a 2002. Em 1992, 

aproximadamente 60% de todas as vacinas usadas no Programa Nacional de Imunização eram 

importadas; em 2002, 70% eram produzidas no Brasil. 

21. Em 2014, a autossuficiência nacional em imunobiológicos foi quase alcançada, pois 96% dos 

insumos foram fabricados no Brasil ou objeto de PDP cuja transferência de tecnologia se encontrava 

em andamento. Os maiores produtores foram o Instituto Butantan e a Bio-Manguinhos. 

22. Entre 2009 e 2013, foram formalizadas 104 parcerias, tendo por objeto 97 produtos acabados 

(66 medicamentos, 7 vacinas, 19 produtos para saúde e 5 P&D), com 79 parceiros envolvidos (19 

laboratórios públicos e 60 privados). 
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23. Nos quadros e no gráfico abaixo, relacionam-se as vacinas incluídas no PNI, os 

imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde, os dispêndios realizados por esse Ministério e 

os investimentos no PNI: 

Vacinas incluídas no Calendário Nacional de Vacinação do PNI por público-alvo 

 

I - Para Crianças 

BCG – ID 

Penta (DTP/Hib/Hep B) 

VIP (Vacina Inativada Poliomielite)*  

Vacina Pneumocócica 10 valente 

SRC (tríplice viral) 

Vacina meningocócica conjugada tipo C 

MMRV (tríplice viral + varicela) 

Hepatite B (mantida dose ao nascer) 

VOP (vacina oral contra pólio) 

VORH (Vacina Oral de Rotavírus 

Humano)  

Vacina febre amarela 

DTP (tríplice bacteriana) 

Influenza (campanha anual) 

Hepatite A 

II - Para Adolescentes e Adultos 

Hepatite B 

Febre amarela 

HPV 

dT (Dupla tipo adulto) 

SCR (Tríplice viral) 

 

III - Para Idosos 

Influenza 

IV - Para Gestantes 

DTPa 

 

Imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde 

 

VACINAS FABRICANTES 

1) Vacina BCG Ataulpho de Paiva 

2) Vacina Dupla adulto-dT Butantan 

3) Vacina Dupla infantil-Dt Butantan 

4) Vacina Hepatite B Butantan 

5) Vacina Tríplice bacteriana-DTP Butantan 

6) Vacina Influenza Sazonal Butantan 

7) Vacina Febre Amarela Bio-Manguinhos 

8) Vacina Poliomielite Oral Bio-Manguinhos 

9) Vacina Tríplice viral-SCR Bio-Manguinhos 

10) Vacina Rotavirus Bio-Manguinhos e GSK 

11) Vacina Contra Raiva Canina TECPAR-Merial 

12) Vacina Febre Tifóide Sanofi-Pasteur 

13) Vacina Contra Haemophilus Influenzae 

tipo B 

Bio-Manguinhos 

14) Vacina Pólio Inativada Bio-Manguinhos  e 

Butantan 

15) Vacina Tríplice acelular-DTPa Butantan - Sanofi-

Pasteur 

16) Vacina Hepatite A Butantan e MSD 

17) Vacina Meningite Conjugada C Ezequiel Dias e 

Novartis 

18) Vacina Pentavalente DTP-HB/Hib Bio-Manguinhos 

19) Vacina Pneumococo 23 Sanofi-Pasteur 

20) Vacina Pneumo Conjugada 10valente Bio-Manguinhos e GSK 
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21) Vacina Contra Raiva Embrião de 

galinha 

MSD 

22) Vacina Contra Raiva Verocultura 

celular 

Butantan 

23) Vacina Varicela MSD, GSK e Sanofi-

Pasteur 

24) Vacina Contra Cólera Sanofi-Pasteur 

25) Vacina TetraViral Bio-Manguinhos e GSK 

26) Vacina PapilomavirusHumano-HPV Butantan e MSD 

 

Dispêndios do Ministério da Saúde com soros e vacinas (2011 a 2013) 

 
 

Compras/Despesas Nacional Internacional TOTAL 

A

no 

Pro

dutos 

Quant. 

de doses (em 

mil) 

Valor 

(em R$ mil) 

Qua

nt. de 

doses (em 

mil) 

Valor 

(em R$ mil) 

Quant

. de doses 

(em mil) 

Valor 

(em R$ mil) 

2

013 

Sor

os 808,4 

43.94

0,8 80 7.416,9 888,4 

51.35

7,70 

 

Va

cinas 

246.01

0,4 

1.607

.564,3 

52.9

40,3 

272.04

5,2 

298.9

50,7 

1.879

.609,50 

2

012 

Sor

os 776,6 

39.30

6,4 

140,

8 

10.244,

8 917,4 

49.55

1,20 

 

Va

cinas 

194.00

2,4 

1.669

.667,6 

58.6

60,3 

165.12

8,8 

252.6

62,7 

1.834

.796,60 

2

011 

Sor

os 752,4 

36.14

0,7 46,7 3.061,2 799,1 

39.20

1,90 

 

Va

cinas 

292.35

5,6 

1.597

.829,6 

17.5

96,7 

38.554,

8 

309.9

52,4 

1.636

.384,50 

    

 

  TOTAL GERAL 

 

5.490.901,40 
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 III.2 – Os Laboratórios Oficiais  

 III.2.1 – Instituto e Fundação Butantan 

 

24. O Instituto Butantan, órgão da administração estadual vinculado à Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, foi criado em 1899 e reconhecido como instituição autônoma em 1901. Sua 

criação decorreu da necessidade de a administração pública estadual produzir soro contra a peste 

bubônica, que se propagava à época no Porto de Santos. Desde a sua fundação, atuou no atendimento 

às demandas da área de saúde pública, sendo atualmente responsável pela produção de 

imunobiológicos estratégicos para o Ministério da Saúde (soros, vacinas e biofármacos). O Instituto, 

reorganizado pelo Decreto Estadual nº 33.116, de 13/3/1991, na consecução de seus objetivos 

institucionais, atua em parceria com diversas universidades e entidades, tais como o National Institute 

of Health (NIH) e a Bill & Melinda Gates Foundation. 

25. Em 1989, foi criada a Fundação Butantan, entidade civil com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A 

Fundação tem por objetivo prestar apoio ao Instituto Butantan no desenvolvimento de suas atividades 

científicas, tecnológicas, culturais e de assistência social. Dentre as suas atividades, destacam-se: 

 a) celebrar acordos e parcerias destinados à transferência de tecnologia e contratos de 

licenciamento para uso e exploração de produtos; 

 b) viabilizar a produção de imunobiológicos, biofármacos e produtos afins, com vistas à 

implementação das políticas de saúde pública; e 

 c) colaborar com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SP). 

26. O Instituto Butantan é responsável pela produção das seguintes vacinas: 

 - adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP); 

 - adsorvida difteria e tétano adulto (dT); 

 - adsorvida difteria e tétano infantil (DT); 

 - adsorvida hepatite B (recombinante); 

 - influenza sazonal trivalente (fragmentada e inativada); e 

 - raiva inativada (VR/VERO). 

27. A partir de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo - PDP firmada com o 

Laboratório Sanofi-Pasteur, foi desenvolvida uma vacina contra a Influenza. Além disso, estão em 

andamento parcerias visando ao desenvolvimento de vacinas contra o HPV e contra Hepatite tipo A. 

 III.2.2 – Fundação Oswaldo Cruz 

28. A Fundação Oswaldo Cruz teve sua história iniciada em 25/5/1900, com a criação do 

Instituto Soroterápico Federal, na fazenda de Manguinhos, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. 

Órgão vinculado ao Ministério da Saúde, desempenha papel central no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre suas atividades, destacam-se as seguintes: 

 a) realizar estudos clínicos, epidemiológicos e nas áreas das ciências biológicas, humanas e 

sociais;  

 b) participar de expedições científicas; 

 c) formar recursos humanos do nível técnico ao doutorado; 

 d) prestar serviços hospitalares, ambulatoriais e de vigilância sanitária de referência; 

 e) fabricar medicamentos, vacinas e outros insumos estratégicos; e 

 f) fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas. 

29. A Fundação mantém centros de referência para diversas doenças e temas de saúde pública, 

que são reconhecidos por entidades como a Organização Mundial de Saúde (OMS). Ela está presente 

no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Manaus, no Recife, em Salvador e em Brasília. 

Como parte do seu projeto de expansão nacional, que prevê a adoção de políticas de desconcentração 

da pesquisa e da formação de recursos humanos, promovidas pelo Governo Federal, estão em 

estruturação representações da Fundação nos estados do Ceará, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Piauí. 
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30. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos é a unidade da Fiocruz responsável pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos para diagnóstico e biofármacos. Sua 

missão é atender prioritariamente às demandas da saúde pública nacional. Atualmente, responde pelo 

fornecimento das vacinas Haemophilus influenzae tipo B (HiB); Febre Amarela; Meningite A e C; 

Pneumocócica 10-valente; Poliomielite Oral (VOP); Poliomielite Inativada (VIP); Rotavírus Humano; 

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Tetravalente viral (Tríplice mais varicela). 

Adicionalmente, destina o excedente das vacinas contra a febre amarela e meningocócica AC para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef).  

31. Atualmente, o Instituto passa por uma série de reformas, tais como as obras no Prédio de 

Rotavírus e a expansão do Departamento de Processamento Final – DEPFI, além de novas 

construções, envolvendo o almoxarifado e o Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos 

para diagnóstico (CIPBR).  

32. Cabe também destacar as obras do Novo Centro de Processamento Final - NCPFI, localizado 

no bairro de Santa Cruz, no Município do Rio de Janeiro, em um terreno com área de 600 mil m². 

Devem ser construídos quarenta prédios, totalizando uma área construída de 190 mil m², com um 

orçamento previsto da ordem de R$ 1,5 bilhão. A conclusão dos projetos dos primeiros edifícios 

ocorreu no início de 2015.  

33. Foi encaminhado à Casa Civil um projeto de lei, que versa sobre a alteração da natureza 

jurídica do Instituto para Empresa Pública, com o fito de: 

 a) agilizar os procedimentos necessários para contratar o fornecimento de bens e serviços para a 

construção do Novo Centro de Processamento Final - NPCFI; e 

 b) adotar uma política de pessoal que contemplará o pagamento de salários mais condizentes 

com os valores de mercado, o que viabilizará a retenção dos recursos humanos do Instituto, os quais 

passaram por um processo de capacitação e aperfeiçoamento técnicos. 

34. Nesse sentido, cumpre consignar que, ao longo da sua história, Bio-Manguinhos sempre 

buscou mecanismos e soluções, a fim de flexibilizar e agilizar o processo produtivo dos insumos 

estratégicos para o Ministério da Saúde e o destinatário final.  

35. Com esse intuito, Bio-Manguinhos celebrou contratos com uma fundação de apoio, com 

vistas a viabilizar a aquisição de equipamentos e as reformas das áreas de produção, uma vez que, no 

orçamento repassado pelo Ministério da Saúde, não constavam recursos para tais finalidades, mas 

apenas recursos de custeio. Essas contratações persistiram até que o TCU recomendou sua interrupção, 

o que foi acatado pela entidade em tela.  

36. Nesse contexto, Bio-Manguinhos expôs para a Presidência e o Conselho Deliberativo da 

Fiocruz a criticidade da situação, a qual, a seu ver, poderia comprometer a capacidade de produção 

daquela entidade. Assim, foram vislumbradas duas medidas, cuja implementação supostamente 

poderia minimizar ou coibir o risco eminente de prejuízo para as atividades desenvolvidas por Bio-

Manguinhos. A primeira seria a criação de uma empresa pública diretamente ligada à Fiocruz, porém 

com autonomia administrativa e gerencial. Tal medida após ter sido aprovada no âmbito da Fiocruz e 

dos Ministérios da Saúde; do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, aguarda o envio do 

Projeto de Lei pela Casa Civil ao Congresso Nacional.  

37. Até que seja criada essa empresa pública, a aquisição das vacinas passou a ser considerada 

uma ação estratégica, o que permitiu flexibilizar a alocação do orçamento nas rubricas relevantes para 

o desenvolvimento das atividades a cargo de Bio-Manguinhos. Tal medida viabilizou e facilitou 

bastante a compra de equipamentos, a execução de obras e o pagamento de royalties. 

38. Contudo, em 2014, por ocasião da elaboração do orçamento de 2015, Bio-Manguinhos foi 

comunicado pelo Ministério da Saúde que seu orçamento voltaria a ser TED, ou seja, convênio com 

rubrica em custeio, o que poderá impactar de forma negativa a continuidade da produção de 

imunobiológicos. 
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 III.2.3. Fundação Ezequiel Dias (Funed) 

39. Instituição de pesquisa ligada ao governo do estado de Minas Gerais, está localizada em Belo 

Horizonte e visa promover pesquisas na área da saúde pública. Foi criada a partir do desmembramento 

da Fiocruz, ocorrido em 1922, e está integrada à estrutura do sistema estadual de saúde desde 1932. 

Atualmente, produz soros e medicamentos, além de ser, desde 2009, responsável pela Transferência de 

Tecnologia da Vacina Meningocócica C conjugada da Novartis. 

 

IV - O papel do Ministério da Saúde nas Parcerias de Desenvolvimento Produtivo - PDP e 

nas Transferências de Tecnologia - TT  

 

40. A Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI da Secretaria de 

Vigilância em Saúde - SVS auxilia tecnicamente a definição das vacinas que farão parte do PNI, 

determina qual será o público-alvo das imunizações e decide o esquema vacinal (número de doses e 

intervalo de tempo entre elas). Essa decisão é importante uma vez que interfere no cronograma de 

fornecimento e na quantidade de vacinas a serem adquiridas.  

41. O Departamento de Logística em Saúde - DLOG da Secretaria Executiva do Ministério da 

Saúde é responsável pela celebração de convênios com os LFO para aquisição das vacinas 

direcionadas ao PNI. Ele não analisa os preços de compra, cujos valores são fornecidos por outras 

áreas do Ministério da Saúde (atualmente pelo Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis - DEVIT). Entretanto, há intenção de incumbir o DLOG de realizar a pesquisa de 

preços, determinar os valores de aquisição e celebrar o contrato de fornecimento das vacinas com os 

LFO.  

42. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE: 

 a) coordena as ações das PDP no âmbito institucional; 

 b) coordena as Comissões Técnicas de Avaliação dos projetos de PDP; 

 c) elabora Nota Técnica na qual analisa a aderência do projeto de PDP aos requisitos e às 

orientações existentes no modelo estabelecido; 

 d) assina o Termo de Compromisso relativo à PDP aprovada, na condição de representante do 

Ministério da Saúde; 

 e) aprecia as solicitações formuladas por laboratórios públicos no sentido de alterar o 

cronograma da PDP ou a tecnologia utilizada no projeto; 

 f) acompanha a transferência de tecnologia; 

 g) realiza o monitoramento técnico da capacitação, das atividades tecnológicas e produtivas, do 

projeto executivo e de seu cronograma, do processo técnico de transferência de tecnologia e do 

desenvolvimento da capacidade da instituição pública para atuar no novo patamar tecnológico, por 

meio da análise dos relatórios elaborados pela instituição pública; e 

 h) suspende, caso detecte desvios no processo, os projetos de PDP para posterior exame pela 

Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo, que poderão decidir pela reestruturação 

ou extinção da parceria. 

 

V - O papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 

43. Setores da Anvisa estão envolvidos na inspeção e no registro de PDP e transferência de 

tecnologia de vacinas. São inspecionadas áreas fabris onde serão produzidos os produtos biológicos, 

com a observância das resoluções da agência que determinam padrões ambientais e de fluxo de 

pessoas e materiais. Por meio da adoção desses padrões, consubstanciados nos procedimentos 

operacionais padrão, busca-se evitar a contaminação durante o processo produtivo. 

44. Os referidos procedimentos, denominados Boas Práticas de Fabricação – BPF, são 

regulamentados pela Resolução nº 17/2010 da Anvisa. 

45. Para que uma área fabril possa elaborar um produto biológico e, posteriormente, fornecê-lo 

ao público, ela deve obter o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela Anvisa. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

A edição desse certificado depende da observância dos procedimentos previstos na legislação, a qual é 

fiscalizada por meio de inspeções realizadas pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária local (pp. 19 a 39 

da peça 82). Caso essas inspeções detectem qualquer irregularidade, o fabricante deve elaborar um 

plano de ação e um cronograma para resolver todos os problemas encontrados (pp. 94 a 103 da peça 

82).  

46. No processo de transferência de tecnologia, quando houver a necessidade de construir um 

prédio ou promover reformas para abrigar o processo de fabricação da vacina, é necessária a 

participação da Vigilância Sanitária local (estadual ou municipal), pelo fato de a Anvisa não possuir 

competência para analisar a estrutura das edificações, o que ficou a cargo dessas entidades locais. 

47. No caso do Instituto Butantan, a Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA 

(Município de São Paulo) e o Centro de Vigilância Sanitária - CVS (Estado de São Paulo) participam 

do processo de inspeção. Por outro lado, somente a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado 

do Rio de Janeiro – SUVISA inspeciona Bio-Manguinhos.  

48. O projeto de construção de uma fábrica de imunobiológicos deve atender às Boas Práticas de 

Fabricação. Considera-se uma etapa importante da transferência de tecnologia a realização de análise 

prévia pela Vigilância Sanitária local da planta da área fabril a ser construída, a fim de que não surjam 

problemas posteriores à construção. Afinal, caso sejam necessárias reformas para adequar o imóvel, 

haverá um desperdício de tempo e dinheiro. Cabe destacar que essa verificação anterior às obras foi 

realizada na Fundação Ataulpho de Paiva pela Anvisa e Suvisa-RJ, o que foi considerado uma boa 

prática. 

49. O setor de registro desempenha papel relevante no que concerne à autorização da 

comercialização do produto biológico. A importadora ou o fabricante deve comprovar, por meio de 

testes clínicos, a eficácia do produto e a ausência de reações negativas no público alvo. Existe, ainda, a 

obrigação de o laboratório fabricante, nacional ou estrangeiro, anexar à solicitação de registro os 

relatórios técnicos da vacina com todas as análises clínicas e os testes realizados, o que viabilizará seu 

exame pela Anvisa. 

50. Além disso, o setor de registro possui competência legal para consignar o processo produtivo 

utilizado para desenvolver o fármaco sob exame. No caso do início da PDP, a primeira fase se refere à 

rotulagem e embalagem do produto produzido no laboratório estrangeiro. Na medida em que a 

transferência de tecnologia passa a envolver outras fases de fabricação, é obrigatória a alteração do 

registro do produto. Assim, a cada etapa da transferência de tecnologia, é modificado o registro da 

vacina. Na etapa final, é incluído o local de fabricação do princípio ativo.  

51. Cabe destacar que qualquer alteração do processo produtivo deve ser notificada à Anvisa 

para que seja realizada a avaliação técnica da complexidade e a análise de risco dessa modificação.  

52. O histórico de mudanças do produto - HMP deverá ser protocolado na Anvisa anualmente. 

Nesse documento, poderá ser registrada eventual alteração de equipamento, desde que não haja 

mudanças no seu princípio de funcionamento. As alterações de metodologia analítica poderão ser 

implementadas imediatamente ou precisarão de parecer prévio da Anvisa, dependendo de sua 

classificação como alteração menor ou moderada. Em todos os casos, as empresas devem enviar a 

validação do método analítico. No caso de alteração no controle de processos, a empresa deverá 

registrar tal mudança no HMP. 

53. Já em relação ao desenvolvimento de nova tecnologia ou produto específico ou à petição 

pós-registro, é necessária a anuência prévia da Anvisa. 

54. A Anvisa desempenha importante papel nos Comitês Técnicos Regulatórios - CTR, em 

observância ao disposto na Portaria nº 2.531/2014. Esses comitês realizam o monitoramento técnico da 

capacitação, executam atividades tecnológicas e produtivas requeridas pela regulação sanitária e 

promovem visitas técnicas anuais.  

55. Por fim, a Anvisa: 

 a) acompanha o atendimento ao cronograma para obtenção do registro sanitário do produto e as 

alterações pós-registro; 
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 b) realiza atividades de monitoramento e avaliação do desenvolvimento técnico dos projetos de 

PDP, a fim de garantir o atendimento aos requisitos técnicos sanitários de qualidade e internalização da 

tecnologia; e 

 c) participa das Comissões Técnicas de Avaliação, em especial no que concerne à análise das 

propostas de projetos de PDP, na forma prevista na Portaria nº 2.531/2014.  

 

VI - Legislação aplicável às Transferências de Tecnologia e às Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo 

 

56. A Secex Saúde realizou auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar a regularidade 

das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo firmadas pelo Ministério da Saúde (TC nº 

011.547/2014-6). Naquele trabalho, foi constatada a existência de “lacunas na normatização 

infralegal dos procedimentos”. Tal achado se baseou no fato de o principal normativo então vigente, a 

Portaria GM/MS nº 837/2012, não disciplinar integralmente o processo de formalização e 

acompanhamento das PDP. 

57. Essa falha foi corrigida pela Portaria GM/MS nº 2.531, publicada em 13/11/2014, que 

revogou a portaria anterior e regulou de forma pormenorizada as etapas do processo de PDP, desde a 

proposta até a conclusão. Na primeira dessas fases, o referido normativo preocupou-se com os critérios 

de análise e desempate, além da convocação dos laboratórios públicos para exporem seus projetos ao 

Ministério da Saúde - MS.  

58. Na fase de projeto, foi instituída a obrigatoriedade de ser firmado um acordo ou contrato 

pelos laboratórios público e privado, antes da assinatura do respectivo Termo de Compromisso pelo 

MS. Adicionalmente, foram tecidas considerações sobre eventuais alterações no cronograma do 

projeto.  

59. No que concerne ao processo de PDP, foram abordados os requisitos para as aquisições de 

produtos que constituíram objetos de TT, o processo administrativo de aquisição e o término da PDP 

com a internalização da tecnologia, bem como seu monitoramento e avaliação e as responsabilidades 

de cada ator. 

60. Como a nova portaria foi recém-publicada, ainda não houve a formalização de novas PDP 

seguindo seus ditames. Destarte, não foi possível para a equipe de auditoria analisar projetos 

executivos, notas técnicas ou termos de compromisso baseados na novel normatização. Entretanto, a 

equipe avaliou que o novo diploma trouxe maior segurança jurídica para o processo e definiu de forma 

pormenorizada as responsabilidades dos diversos atores em cada etapa. 

 

VII - Achados de auditoria e proposta de encaminhamento 

   

61. A equipe de auditoria registrou os seguintes achados: 
a) não restou comprovado que o Ministério da Saúde realiza estudos prévios à indicação de uma vacina para ser 

objeto de uma PDP. Dessa forma, não é avaliada a existência de pesquisas em curso no país para produzir esse 

imunobiológico; 

b) até o momento da auditoria, os governos estaduais não manifestavam formalmente, nos projetos executivos nem 

nos termos de compromisso celebrados, suas concordâncias com as respectivas participações no financiamento das obras 

das fábricas das vacinas que são objeto de PDP. Contudo, cabe salientar que, conforme apontado pelo Ministério da Saúde 

em seus comentários, o novo roteiro de projeto executivo, anexo à Portaria GM/MS nº 2.531/2014, prevê a obrigatoriedade 

da assinatura de uma “Declaração de Compromisso Financeiro”, caso outro ente federado aporte de recursos; 

c) os projetos executivos auditados não contêm dados sobre o impacto provocado pela introdução de novas vacinas 

no PNI no que concerne às necessidades de armazenamento e à logística de transporte. Entretanto, cabe salientar que, 

segundo o Ministério da Saúde, o novo roteiro de projeto executivo, anexo à Portaria GM/MS nº 2.531/2014, prevê, em 

seus itens 5.12 e 5.13, a inclusão de informação acerca da cubagem dos novos produtos objeto de PDP. Assim sendo, no 

futuro, será possível para os órgãos competentes daquele Ministério planejar a logística de transporte e armazenagem;  

d) não são analisados os preços das vacinas antes de eventuais renegociações da PDP, as quais podem decorrer do 

término do seu prazo de vigência, de alteração dos seus prazos ou de mudanças nos quantitativos demandados; e 

e) o principal responsável pela vigilância sanitária é o ente municipal. Contudo, no caso de produtos biológicos 

como as vacinas, ocorre a participação dos três entes federados nas fiscalizações, o que inclui a Anvisa e as vigilâncias 
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sanitárias estadual e municipal. Verificou-se a carência de engenheiros e arquitetos nos quadros desses três entes, a qual é 

agravada pelo fato de os profissionais da área da saúde lá lotados não deterem as condições técnicas para analisar os 

projetos de engenharia para a construção ou reforma de instalações fabris.  

62. Com fulcro nesses achados, a referida equipe propôs: 

 a) recomendar ao Ministério da Saúde que envide esforços para instituir uma comissão 

interministerial, envolvendo os Ministérios da Educação; do Desenvolvimento, da Industria e do 

Comércio; da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a finalidade de criar e manter um 

banco de dados atualizado sobre as pesquisas científicas desenvolvidas, no território nacional, pelas 

Universidades e pelos Laboratórios Públicos Oficiais - LFO, que envolvam imunobiológicos. Deverá, 

também, ser incentivada a cooperação entre os LFO nacionais para pesquisar e desenvolver em 

conjunto as vacinas; 

 b) recomendar aos LFO que envidem esforços para estabelecer alianças estratégicas entre si, 

com o intuito de pesquisar e desenvolver vacinas, aproveitando os conhecimentos dos respectivos 

corpos científicos; 

 c) recomendar ao Ministério da Saúde que, quando houver a conclusão da PDP ou a prorrogação 

do prazo anteriormente fixado para essa conclusão ou ocorrer um aumento da demanda inicial, busque 

uma redução do preço de cada dose, em homenagem ao princípio da economicidade; e 

 d) recomendar que a Anvisa, que detém melhores condições para tanto, analise os projetos de 

construção ou reforma de instalações fabris previamente ao início das obras. 

 

VIII - Avaliação da proposta de encaminhamento 

 

63. Com fulcro na análise efetuada pela unidade técnica, a qual incorporo desde já às minhas 

razões de decidir, manifesto minha concordância com a proposta de encaminhamento elaborada pela 

Secex (SP). Entretanto, considero oportuno tecer algumas considerações adicionais, o que passo a 

fazer. 

64. A transferência de tecnologia para vacinas por meio da celebração de Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo – PDP é uma ferramenta importante para a criação de um parque 

industrial que produza imunobiológicos. A uma, porque, no âmbito dessas parcerias, ocorre a 

utilização do poder de compra do Estado, por intermédio da realização de investimentos significativos 

nos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, para viabilizar a implementação do Programa Nacional de 

Imunizações - PNI.  

65. A duas, porque as PDP viabilizam a obtenção de uma tecnologia já disponível, que foi 

desenvolvida por laboratórios farmacêuticos estrangeiros, cuja capacidade de investimento em P&D é 

expressivamente superior àquela existente no Brasil.  

66. A três, porque foram feitos investimentos significativos no desenvolvimento dos recursos 

humanos do setor sob comento, em especial por meio da capacitação realizada durante a absorção da 

tecnologia, que permitiu conhecer métodos de produção mais avançados.  

67. Por outro lado, consoante exposto pela unidade técnica, é necessário manter a capacitação 

contínua da mão de obra dos laboratórios oficiais, seja para garantir a absorção da tecnologia 

transferida, seja para possibilitar a criação autônoma de novas vacinas. 

68. Nesse contexto, causa preocupação a ausência de cooperação entre os Institutos de Pesquisa 

nacionais. Afinal, consoante exposto pela equipe de auditoria, existem poucas iniciativas de 

desenvolvimento conjunto de vacinas.  

69. Também considero fundamental envolver no programa em tela outros entes federativos, tais 

como, no caso vertente, os estados de São Paulo e Minas Gerais. 

70. Acrescento que a elaboração de uma política industrial e tecnológica de Estado, com a 

participação dos diversos Ministérios envolvidos (Ministérios da Saúde; da Educação; do 

Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio; da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação), 

permitirá utilizar adequadamente o parque fabril que está sendo construído, além de consolidar a 

formação de um corpo técnico de cientistas no setor de imunobiológicos. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

71. O Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com o 

auxílio da Fundação Butantan, vem construindo um parque fabril e capacitando uma equipe para 

desenvolver novas vacinas, o que se considera importante para que sejam alcançados os objetivos do 

PNI. Entretanto, considerando que a Fundação Butantan possui natureza jurídica privada e recebe 

investimentos do Erário, deve ser exigida pelo Ministério da Saúde maior transparência na fixação dos 

preços cobrados por ela, quando da venda das doses das vacinas fabricadas naquela instituição.  

72. Não se pretende com tal procedimento inviabilizar os reinvestimentos necessários para 

manter, ampliar e atualizar o parque fabril da entidade; viabilizar a capacitação contínua dos seus 

pesquisadores e reter seus recursos humanos (o que depende da oferta de salários condizentes com os 

pagos no mercado de biotecnologia). Contudo, deve-se ponderar que a transferência de tecnologia é 

financiada, em sua maior parte, pelo aporte de recursos provenientes do PNI. Desse modo, a margem 

de lucro a ser obtida pela Fundação Butantan na venda de doses de vacinas ao Ministério da Saúde 

deve ser menor que aquela obtida no caso de um comprador diverso. Dito de outra forma, pelo fato de 

aquele Ministério ter sido o investidor que propiciou as condições para a produção da vacina objeto de 

PDP, avalio que deve ser-lhe concedida posição mais favorável no momento da negociação de preços 

junto ao Instituto Butantan. 

73. No caso do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, está prevista a 

realização de um investimento significativo. Foi elaborado o projeto de construção do Novo Centro de 

Processamento Final em um terreno com 600 mil m², que será uma área fabril moderna, com mais de 

170 mil m² de área construída. Além disso, está prevista a alteração da natureza jurídica de Bio-

Manguinhos, de modo a torná-la uma empresa pública, o que conferirá mais agilidade aos 

procedimentos de aquisição e possibilitará o estabelecimento de uma estrutura de remuneração mais 

flexível que a do serviço público. Assim, será viável manter seus quadros, nos quais foram investidos 

tempo e dinheiro, com o intuito de desenvolver a biotecnologia nacional. 

74. Considero que deve ser dada grande atenção ao desenvolvimento da Fundação Ezequiel Dias, 

cuja expertise na área de vacinas ainda não é tão significativa quanto a do Butantan ou da Fiocruz. 

Assim será possível que aquela entidade mantenha o alto nível da formação de seus recursos humanos 

e realize investimentos na sua área fabril.  

75. Também ser monitorada a situação da Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de 

Imunobiológicos - Cenadi, que desempenha um importante papel na implementação do PNI. Afinal, 

sua capacidade de armazenagem dos imunobiológicos deve ser levada em conta quando da celebração 

de acordos pelo Ministério da Saúde e pelos laboratórios públicos. Cabe ressaltar que a adoção de 

procedimentos nesse sentido foi prevista no roteiro de Projeto Executivo, publicado em anexo à nova 

Portaria relativa às PDP que foi editada pelo citado Ministério.  

76. Saliento, consoante exposto pela unidade técnica, a entrada em vigor dessa nova portaria, a 

qual contém dispositivos que contribuirão para o aperfeiçoamento das PDP. Em especial, destaco que 

o processo de acompanhamento das PDP foi aprimorado, passando a estar prevista a participação de 

vários órgãos, cujas responsabilidades institucionais foram devidamente detalhadas. 

77. Por fim, tendo em vista que a seleção da amostra auditada ocorreu de forma não 

probabilística, tendo sido levados em conta critérios de materialidade e o estágio de desenvolvimento 

das PDP, avalio não ser possível generalizar os resultados verificados pela unidade técnica. Desta 

forma, as conclusões deste trabalho aplicam-se exclusivamente aos elementos ora examinados. 

IX - Considerações finais  

78. A versão preliminar do relatório desta auditoria operacional foi remetida aos responsáveis 

pelos seguintes órgãos e entidades, com a finalidade de obter os comentários pertinentes sobre as 

questões abordadas por este Tribunal:  

 a) Secretaria Executiva; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e Secretaria 

de Vigilância em Saúde, todas do Ministério da Saúde; 

 b) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

 c) Centro de Vigilância Sanitária  da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo; 
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 d) Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São 

Paulo (SP); 

 e) Superintendência de Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro; 

 f) Instituto Butantan; 

 g) Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz; 

e  
 h) Fundação Ezequiel Dias (Funed). 

79. Os comentários e sugestões recebidos desses entes foram devidamente analisados pela 

unidade técnica, sendo que aqueles considerados pertinentes foram incorporados ao texto final do 

relatório de auditoria. 

80. Após o encerramento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade técnica, a Assessora Especial 

de Controle Externo do Ministério da Saúde encaminhou novos documentos para este Tribunal. Os 

referidos documentos deram entrada em meu Gabinete e, em seguida, determinei que a unidade técnica 

os analisasse. 

81. Em relação ao conteúdo desses documentos, saliento que: 

 a) o Instituto Butantan solicitou que, para os contratos vigentes, fosse celebrado um aditivo com 

a interveniência da Fundação Butantan, para que esta última passasse a receber os recursos 

diretamente. Para os novos contratos, pleiteou a contratação direta da Fundação, com a interveniência 

do Instituto, que seria o detentor dos registros dos produtos; 

 b) o responsável pelo Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde descreveu o PNI e a parceria desenvolvida com o Instituto/Fundação Butantan, 

com vistas ao fornecimento de vacinas e soros, cujo registro é de propriedade do Instituto Butantan. 

Descreveu, ainda, a situação anterior, quando a parceria era oficializada por meio de instrumentos sui 

generis, que possuíam características de convênio e de contrato. Em razão de pareceres da Consultoria 

Jurídica do Ministério da Saúde e do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201305776 da 

Controladoria Geral da União (CGU), houve a necessidade de redefinir o instrumento jurídico 

utilizado para amparar o fornecimento dos insumos estratégicos pelos Laboratórios Oficiais; 

 c) em 2015, o Ministério da Saúde passou a celebrar contratos com os Laboratórios Oficiais, 

com dispensa de licitação fundamentada nos incisos VIII ou XXXII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993; 

 d) quando o contrato é assinado por órgãos e entidades da administração pública, é utilizado 

como fundamento para a dispensa de licitação o art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/1993. Já a justificativa 

para essa dispensa será o art. 24, XXXII, dessa Lei quando o contrato for celebrado pelo detentor do 

registro do objeto contratado; 

 e) o representante do Departamento de Logística em Saúde destacou que: 

  “Os futuros contratos para fornecimento de doses de vacina Influenza ao PNI serão celebrados 

com o Instituto Butantan, não mais com a Fundação Butantan, que é uma entidade civil com 

personalidade jurídica de direito privado”; 

 f) o Ministério da Saúde salientou que os instrumentos anteriores eram firmados exclusivamente 

com a Fundação Butantan, a qual, segundo definido por seu Estatuto, detém competência para apoiar o 

Instituto Butantan no desenvolvimento de suas atividades científicas, tecnológicas, culturais e de 

assistência social; 

g) a Fundação Butantan teria finalidade não lucrativa e estaria autorizada, conforme estabelece o 

art. 4º, I, de seu Estatuto, a estabelecer com o Instituto Butantan uma cooperação técnica e financeira, 

visando facilitar o cumprimento de suas atribuições legais relativas ao desenvolvimento científico-

tecnológico e, conforme disposto no inciso II do mesmo art., a viabilizar a produção de 

imunobiológicos, biofármacos e outros produtos afins, com vistas à implementação das políticas de 

saúde pública; 

 h) o Ministério da Saúde também assinalou que a Fundação Butantan foi reconhecida como 

sendo de utilidade pública, consoante disposto na Lei Estadual nº 12.383, de 10/05/2006; 

 i) já o Instituto Butantan informou estar enfrentando dificuldades para executar o objeto dos 

contratos assinados com o Ministério da Saúde relativos à aquisição de vacinas e soros. Tais 

dificuldades decorreriam do fato de que, como ele está vinculado à administração direta, as receitas 
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desses contratos são classificadas como receitas correntes do Estado de São Paulo, as quais estão 

sujeitas à retenção de 15,5% (dos quais 13,5% seriam para o pagamento de dívidas com a União). O 

mencionado desconto tornaria os contratos inviáveis, uma vez que ele não foi considerado quando da 

definição do preço final das aquisições. Por fim, aduziu que novos contratos não deverão ser 

celebrados antes da solução dessa questão; 

 j) o Ministério da Saúde destacou que realiza aquisições vantajosas do ponto de vista 

econômico. Assim, considerou que não seria viável elevar linearmente os preços unitários avençados 

nos contratos celebrados com o Instituto Butantan. Entretanto, ressaltou que a aquisição dos insumos 

produzidos por aquele Instituto atende à diretriz que prevê o fortalecimento dos laboratórios oficiais. 

Aduziu que, no caso concreto, levaria em conta a exclusividade na produção de alguns soros, a 

capacidade de fornecimento de outros insumos, além das parcerias desenvolvidas em sede de PDP, as 

quais preveem o abastecimento de insumos e transferência de tecnologia; 

 k) em relação à solicitação formulada pelo Instituto Butantan, no sentido de que seja 

formalizada a interveniência da Fundação nos contratos celebrados com o Ministério da Saúde, com a 

finalidade de que essa última receba 100% dos valores repassados, cumpre destacar a existência de um 

convênio celebrado pelo Instituto e pela Fundação, o qual prevê a cooperação mútua em torno das 

atividades produtivas do Butantan. Por via de consequência, mesmo que haja o repasse do recurso para 

uma conta de titularidade do Instituto, na prática, esses valores seriam administrados pela Fundação; 

 l) cabe salientar, ainda, que não ocorre a retenção no caso de repasse direto à conta da 

Fundação; 

 m) o Instituto lembrou a urgência de uma solução para as pendências contratuais ora existentes 

nas avenças relativas às vacinas HPV, Raiva e Hepatite B; 

 n) a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde – CONJUR/MS, na sua manifestação quanto à 

minuta de contrato da vacina Influenza (Parecer n° 118/2015/CONJUR-MS/CGU/AGU), afirmou que 

permaneceria incerta a possibilidade de recebimento dos recursos pela Fundação Butantan, com base 

no art. 24, VIII ou XXXII, da Lei nº 8.666/1993; 

 o) outra hipótese aventada pelo Ministério da Saúde foi a contratação direta da Fundação 

Butantan, com base no art. 24, XIII, da Lei de Licitações. Contudo, cabe lembrar que o TCU já se 

manifestou de forma restritiva sobre contratações similares, verbis: 

 “Com relação à contratação direta de fundações de apoio para a execução dos serviços, 

concordo que, para a celebração desses contratos sem licitação, com fundamento no art. 24, inciso 

XIII, da Lei 8.666/1993, a atividade de pesquisa teria de ser central no objeto contratado, o que 

estritamente não ocorre na prestação de serviços de gestão ambiental”. (Acórdão Plenário nº 

1.671/2015) 

“As contratações diretas fundamentadas no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993 já foram 

objeto de inúmeras considerações pelo Plenário desta Casa, sendo uniforme o entendimento 

jurisprudencial de que não é suficiente o preenchimento pela instituição a ser contratada dos 

requisitos indicados no referido dispositivo - ser instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, deter inquestionável 

reputação ético-profissional e não ter fins lucrativos. Deve haver, ainda, estreita correlação entre o 

objeto contratado e atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Todavia, deve ser 

registrado que •o entendimento firme desta Corte de Contas acerca do tema data de 1999. Conforme a 

Decisão n° 346/1999 - Plenário, este Tribunal manifestou-se no sentido de que a contratação de 

fundação de apoio por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 

8.666/1993, requer, além de comprovada razoabilidade de preços, nexo entre o que estabelece o 

referido dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratual. Assim, a instituição deve dedicar-

se estatutariamente ao ensino, pesquisa ou ao desenvolvimento institucional e o objeto do contrato 

deve ser, necessariamente, ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional. De outra forma, seria 

concessão de privilégio a uma instituição que, embora sem fins lucrativos, estaria também dedicando-

se à exploração de atividade de natureza econômica. (Acórdão Plenário nº 2684/2008) 
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p) o Ministério da Saúde argumentou, ainda, que a Fundação Butantan é, de acordo com seu 

Estatuto, uma instituição sem fins lucrativos, que visa ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e do 

conhecimento científico e tecnológico. Aduziu que, apesar de os contratos celebrados com aquele 

Ministério terem por objeto a aquisição de insumos, as receitas são revertidas ao desenvolvimento 

institucional e ao pagamento de compromissos contratuais. A fim de confirmar tal argumento, citou o 

relacionamento desenvolvido pelo órgão ministerial com o Instituto Butantan por meio das Parcerias 

para o Desenvolvimento Produtivo, tendo como objetivos a transferência, a absorção e a capacitação 

industrial e tecnológica da produção dos insumos, bem como o alcance da autossuficiência produtiva e 

o atendimento às demandas do SUS; 

q) diante do acima exposto, o Ministério da Saúde concluiu que haveria a possibilidade de 

celebrar contratos para a aquisição de insumos com a Fundação Butantan, tendo por base o inciso XIII 

do art. 24 da Lei de Licitações, caso se entendesse que foram atendidas as condicionantes previstas na 

jurisprudência deste Tribunal; e 

r) por fim, o Ministério da Saúde destacou o caráter estratégico da parceria firmada com o 

Instituto Butantan para abastecer o SUS de vacinas e soros e, por conseguinte, a relevância das 

questões ora apresentadas. Assim sendo, solicitou que o TCU analisasse tais questões e se manifestasse 

a respeito, se possível no âmbito desta auditoria. 

82. Após analisar os documentos acostados aos presentes autos, verifiquei que, diante da 

recomendação da CGU e do entendimento da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, confirmado 

no âmbito do Gabinete do Ministro de Estado da Saúde, restou assente que não serão mais celebrados 

convênios com Laboratórios Públicos para aquisição de medicamentos. Assim sendo, as novas 

compras, que terão por base o art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/1993, serão realizadas junto a pessoas de 

direito público interno ou entidades que integrem a Administração Pública. 

83. Esse entendimento foi corroborado por novo parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da 

Saúde, emitido no dia 3/10/2014, no qual ficou assente ser juridicamente viável a contratação do 

Instituto Butantan para fornecer a vacina Influenza, com base no art. 24, inc. VIII, da Lei nº 

8.666/1993, uma vez que ele é uma pessoa jurídica de direito público e detém o registro desse produto. 

84. Ocorre que o Instituto Butantan, diante da retenção de 15,5%, mencionada na alínea “i” do 

parágrafo 81 deste Voto, relatou para o Ministério da Saúde as dificuldades concretas enfrentadas. O  

referido Instituto buscou, em última análise, obter do Ministério uma posição sobre a possibilidade de 

serem firmados termos aditivos, que qualifiquem a Fundação Butantan como interveniente nessas 

avenças, na esperança de que essa última possa receber os recursos diretamente. Nos novos contratos, 

o Instituto solicitou a contratação direta da Fundação. 

85. Ao encaminhar a referida solicitação a este Tribunal, o Ministério pleiteou que a matéria em 

apreciação seja objeto de análise técnica e manifestação no âmbito desta Corte de Contas. Entretanto, 

apesar de reconhecer a relevância da questão apresentada e a necessidade de se chegar a uma solução 

com brevidade, entendo que a manifestação do TCU no presente processo não é a via mais adequada 

para resolver esse problema. 

86. A uma, porque a presente auditoria tem por objetivo avaliar a gestão dos recursos 

descentralizados pelo Ministério da Saúde para entidades que atuam na produção e distribuição de 

vacinas e soros situadas na Região Sudeste. Diante da constatação de falhas na descentralização dos 

recursos em questão, foram propostas recomendações para o Ministério da Saúde e os Laboratórios 

Oficiais, além da Anvisa e de Vigilâncias Sanitárias locais. Os elementos apresentados pelo Ministério 

da Saúde fazem menção à dificuldade verificada em contratos especificamente firmados com o 

Instituto Butantan, cuja solução em nada alterará o encaminhamento proposto no presente relatório. 

87. A duas, porque a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde faz parte da clientela da 

Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex Saúde) e não da Secretaria de Controle Externo no 

Estado de São Paulo. Portanto, avalio que cabe à referida secretaria especializada analisar essas 

questões e sugerir um possível encaminhamento. 

88. Com espeque nessas considerações, entendo que deve ser autuado um processo apartado 

destes autos, no âmbito do qual serão avaliados os documentos encaminhados pelo Ministério da 
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Saúde que se encontram ora sob exame. O referido processo deverá ser encaminhado à Secex Saúde, 

para que a referida Secretaria analise a questão nele relatada e proponha a adoção das providências que 

considerar cabíveis. 

89. Finalmente, tendo em vista que os objetivos colimados por este processo foram atingidos, 

avalio que ele deve ser encerrado, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 

 Diante do acima exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este 

Colegiado.  

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 278/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC nº 019.602/2014-6.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  V – Relatório de Auditoria 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ministério da Saúde – MS. 

4. Órgãos/Entidades: Ministério da Saúde - MS, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - 

Bio-Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Instituto Butantan – IB, Fundação Ezequiel 

Dias – Funed e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (SECEX-SP). 

8. Representação legal : não há 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada com o 

objetivo de avaliar a gestão dos recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde para entidades que 

atuam na produção e distribuição de vacinas e soros e estão situadas na Região Sudeste, 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas da União, em: 

 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde que: 

 9.1.1. envide esforços para criar uma comissão interministerial envolvendo os Ministérios da 

Educação; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, com o objetivo de criar um banco de dados sobre as pesquisas científicas desenvolvidas no 

território nacional, pelas Universidades e pelos Laboratórios Públicos Oficiais, que envolvam 

imunobiológicos; 

 9.1.2. incentive a cooperação entre os Laboratórios Públicos Oficiais com vistas ao 

desenvolvimento conjunto de pesquisas e produção de vacinas; 

 9.1.3. avalie, no caso de término da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo - PDP, de 

alteração do cronograma da transferência ou de mudança no quantitativo demandado pelo Programa 

Nacional de Imunizações - PNI, se é necessário renovar os contratos de aquisição e renegociar os 

preços das vacinas. Deve ser analisado se a parcela desses preços referente à tecnologia já foi quitada e 

qual foi o impacto da modificação das condições contratuais; 

 9.2. recomendar ao Instituto Butantan, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-

Manguinhos e à Fundação Ezequiel Dias (Funed) que envidem esforços para formar alianças 

estratégicas com os outros Laboratórios Públicos Oficiais com o intuito de desenvolver o processo de 

pesquisa e desenvolvimento de vacinas;  

 9.3. recomendar à Anvisa e às Vigilâncias Sanitárias locais que atuem preventivamente na 

análise dos projetos de construção ou reforma civis das plantas fabris que envolvam a fabricação de 

imunobiológicos nos laboratórios oficiais responsáveis por parcerias para o desenvolvimento 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

produtivo, institucionalizando tal procedimento dentro de suas competências legais relativas à 

Vigilância Sanitária; 

 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, 

e do inteiro teor do relatório desta auditoria elaborado pela unidade técnica, para os seguintes 

destinatários: 

 9.4.1. Ministério da Saúde; 

 9.4.2. Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; 

 9.4.3. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; 

 9.4.4. Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 

 9.4.5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 

 9.4.6. Instituto Butantan e Fundação Butantan; 

 9.4.7. Fundação Ezequiel Dias; 

 9.4.8. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos; 

 9.4.9. Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de São Paulo (SP); 

 9.4.10. Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo; e 

 9.4.11. Superintendência de Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro (SUVISA); 

 9.5. determinar a constituição de um processo apartado contendo os documentos encaminhados 

pelo Ministério da Saúde, em anexo ao Ofício nº 2.941 AECI/GM/MS, de 24/09/2015 (peça 194); 

 9.6. enviar o processo referido no parágrafo 9.5. deste Acórdão para a Secex Saúde, a fim de que 

ela analise a questão referenciada pelo Ministério da Saúde nos documentos citados e formule a 

proposta de encaminhamento cabível; 

 9.7. arquivar o presente processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0278-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler (Relator), Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

 

  

 

GRUPO II –  CLASSE ___ – Plenário 

TC 023.874/2014-7  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA 

Responsáveis: Arnaldo de Alencar da Costa e Silva (076.047.503-20); Conceição de Maria 

Soares Madeira (053.484.803-63); Denise Magalhães Brige (000.351.073-59); F. K. Médicos 

Associados Ltda. - ME (08.181.736/0001-15); Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA 

(06.158.455/0001-16); Sebastião Torres Madeira (053.595.113-20).   

Representação legal: Luis Carlos Gomes da Silva Júnior (12.625/OAB-MA), representando 

Arnaldo de Alencar da Costa e Silva; Jonilson Almeida Viana (4.516/OAB-MA), representando 

Denise Magalhães Brige.    

 

SUMÁRIO: EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DELIBERAÇÃO QUE 

APRECIOU RELATÓRIO DE AUDITORIA. FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
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CENTRALIZADA. AVALIAÇÃO DE AJUSTES FIRMADOS PELOS GOVERNOS MUNICIPAIS 

COM ENTIDADES PRIVADAS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

PARA ATUAREM EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ESTUDOS QUE 

DEMONSTREM AS VANTAGENS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 

INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO. 

FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. SOBREPREÇO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTOS 

IRREGULARES, LASTREADOS EM DOCUMENTAÇÃO INAPTA A DEMONSTRAR A 

REGULAR LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. PAGAMENTOS DESTINADOS A 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS COBRADOS ACIMA 

DA TABELA DO SUS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ESPECÍFICO DE TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 

REJEIÇÃO. 

 

RELATÓRIO 

 

 Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Denise Magalhães Brige contra o 

Acórdão 1.991/2015-Plenário. 

2. O citado decisum apreciou relatório de auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo 

no Estado do Maranhão (Secex-MA) no Município de Imperatriz/MA, tendo por escopo a verificação 

da regularidade de ajustes firmados com entidades privadas na terceirização de profissionais de saúde 

com recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS). 

3. A auditoria teve o propósito de subsidiar Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), 

coordenada pela Secex-PR, com o objetivo de avaliar a regularidade dos ajustes firmados pelos 

governos municipais com entidades privadas para a disponibilização de profissionais de saúde para 

atuarem em unidades públicas de saúde.  

4. Na amostra auditada, figuraram os instrumentos contratuais relacionados na tabela a seguir, 

escolhidos em função de critérios de materialidade e em função da constatação de irregularidades 

durante a própria fiscalização: 

Co

ntrato 
Contratada 

Valor 

(R$) 

Cer

tame de 

Origem 

Objeto 

001

/2014 

Clínica Cirúrgica de 

Imperatriz Ltda., CNPJ 

04.865.971/0001-55 

2.777.6

64,00 

PP 

135/2013 

Contratação de serviço médico 

eletivo, urgência e emergência em 

cirurgia geral e plástica reparadora. 

343

/2013 

F. K. Médicos 

Associados Ltda. – ME, CNPJ 

08.181.736/0001-15 

1.914.9

61,62 

DL 

164/2013 

Contratação de serviços médicos 

especializados na área de oftalmologia, a 

serem realizados por profissionais 

médicos da contratada. 

068

/2014 

 

F. K. Médicos 

Associados Ltda. – ME, CNPJ 

08.181.736/0001-15 

1.849.2

65,22 

DL 

37/2014 

Contratação de serviços médicos 

especializados na área de oftalmologia, a 

serem realizados por profissionais 

médicos da contratada. 

075

/2014 

Ceanest – Central de 

Anestesia Ltda., CNPJ 

00.103.490/0001-51 

1.633.8

35,50 

DL 

38/2014 

Contratação de serviços médicos 

hospitalares na área de anestesia em 

regime de plantão de sobreaviso 

hospitalar aos pacientes do SUS. 

070

/2012 

Cemec- Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

1.391.9

88,00 

PP 

216/2011 

Contratação de serviço de 

urgência e emergência em clínica médica 

para atender às necessidades da rede 

municipal de saúde. 

1º 

termo 

aditivo ao  

Co

ntrato 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

1.391.9

88,00 

PP 

216/2011 

Contratação de serviço de 

urgência e emergência em clínica médica 

para atender às necessidades da rede 

municipal de saúde. 
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Co

ntrato 
Contratada 

Valor 

(R$) 

Cer

tame de 

Origem 

Objeto 

070/2012 

2º 

termo 

aditivo 

ao  

Co

ntrato 

070/2012 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

1.391.9

88,00 

PP 

216/2011 

Contratação de serviço de 

urgência e emergência em clínica médica 

para atender às necessidades da rede 

municipal de saúde. 

188

/2013 

Central de Anestesia 

Ltda. - Ceanest, CNPJ 

00.103.490/0001-51 

960.00

0,00 

DL 

96/2013 

Contratação de serviços médicos 

hospitalares na área de anestesia em 

regime de plantão de sobreaviso 

hospitalar aos pacientes do SUS. 

235

/2012 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

173.70

0,00 

EC 

001/2012 

Contratação de serviços de 

laboratório de análises clínicas da 

demanda do SUS no município. 

1º 

Termo 

aditivo ao 

Contrato 

235/2012 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

173.70

0,00 

EC 

001/2012 

Contratação de serviços de 

laboratório de análises clínicas da 

demanda do SUS no município. 

2º 

Termo 

aditivo ao 

Contrato 

235/2012 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

173.70

0,00 

EC 

001/2012 

Contratação de serviços de 

laboratório de análises clínicas da 

demanda do SUS no município. 

074

/2011 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

1.049.4

00,00 

DL 

18/2011 

Contratação de serviço de 

urgência e emergência em clínica médica 

para atender às necessidades da rede 

municipal de saúde. 

1º 

Termo 

aditivo ao 

Contrato 

074/2011 

Cemec - Centro de 

Medicina Clínica Ltda. - ME, 

CNPJ 13.500.811/0001-01 

699.60

0,00 

DL 

18/2011 

Contratação de serviço de 

urgência e emergência em clínica médica 

para atender às necessidades da rede 

municipal de saúde. 

038

/2013 

F. K. Médicos 

Associados Ltda. – ME, CNPJ 

08.181.736/0001-15 

466.04

5,65 

DL 

021/2013 

Contratação de serviços médicos 

especializados na área de oftalmologia, a 

serem realizados por profissionais 

médicos da contratada. 

168

/2013 

F. K. Médicos 

Associados Ltda. – ME, CNPJ 

08.181.736/0001-15 

932.09

1,30 

DL 

079/2013 

Contratação de serviços médicos 

especializados na área de oftalmologia, a 

serem realizados por profissionais 

médicos da contratada. 

 5. Durante a fase de execução da auditoria, foram identificados diversos indícios de 

irregularidade. Em particular, interessa ao exame do caso, o achado 3.8 do relatório de fiscalização, 

que trata de indícios de direcionamento da contratação observados no Pregão Presencial 135/2013. 

6. O Acórdão 1.991/2015-Plenário determinou à Secex-MA, no âmbito do processo de tomada 

de contas especial a ser constituído em cumprimento ao subitem 9.1 desse acórdão, a realização da 

audiência da embargante, Sra. Denise Magalhães Brige, na condição de pregoeira da Prefeitura 

Municipal de Imperatriz/MA, pela inserção, nos autos do Pregão Presencial 135/2013, a esmo, de 

documentos, sem datá-los e numerá-los, portanto, sem observância da ordem cronológica, para 

possivelmente dar vestes de regularidade à licitação previamente direcionada, em afronta ao art. 9º da 

Lei 10.520/2002 c/c o art. 38 da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios constitucionais da 

legalidade e da moralidade, insculpidos no art. 37 da Constituição da República e referendados no art. 

3º da Lei 8.666/1993.  

7. Irresignada com tal decisão, a responsável apresentou embargo declaratório, reproduzido, no 
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essencial, a seguir: 

“(...) 

DA OMISSÃO 

Com efeito, apesar do relatório da auditoria, alegar que encontrou ausência da numeração, das 

datas e da rubrica em todas as folhas, o teria permitido que se inserissem documentos nos autos a 

esmo, com o desiderato de pretensamente convalidar atos administrativos que não foram praticados e 

dar vestes de regularidade aos procedimentos de licitação e de contratação direta, com visível 

direcionamento da contratação, não indicou quais seria [sic] os documentos do referido processo 

administrativo que estariam com vícios. 

A auditoria afirma ainda, que a Pregoeira teria inserido, a esmo, documentos nos autos do 

procedimento licitatório, sem datá-los e numerá-los, portanto sem observância da ordem cronológica, 

todavia, não se esclareceu que documentos são esses, estão no Termo de Referência? No Edital? Na 

Minuta do Contrato? 

Como se sabe, o instrumento convocatório não é composto apenas do Edital, o mesmo é 

instruído com vários anexos, tais como, o Termo de Referência, planilhas de preço, certidões, 

declarações, cotações, etc., assim, sem uma delimitação por parte do Acórdão de quais documentos 

derão [sic] origem a abertura da Tomada de Contas Especial, torna muito difícil o trabalho da defesa, 

ferindo de morte os princípios da ampla defesa e devido processo legal. 

Salientamos ainda, que as justificativas prévias da Administração, foram realizadas a revelia da 

Pregoeira, exclusivamente pela SEMUS, sendo que a CPL de Imperatriz tem um assessor jurídico 

especifico para tais informações, sequer foi solicitada cópia do certame à comissão de licitação, 

somente agora tomou conhecimento de tais fatos. 

Segue em anexo cópia do Pregão Presencial nº 135/2013, até a fase de Adjudicação, quando 

termina o trabalho da Pregoeira e o feito é devolvido para Secretaria de Saúde, para homologação e 

contratação. 

Conforme se observa, todos os documentos estão devidamente numerados, e em respeito ao 

princípio de segregação de função, todas a peças onde é obrigação da Pregoeira, rubricar, estão 

devidamente vistados, assim, causou espécie a alegação de ausência de tais formalidades. 

Não restam dúvidas que o Acórdão contém vício de omissão, como também, está configurada a 

falta de exame de questão de ordem pública, atinente aos princípios da ampla defesa e do devido 

processo legal, o que enseja a nulidade absoluta do decisum embargado, haja vista que não foi dada a 

oportunidade de defesa a Pregoeira. 

A unidade técnica, apesar de adotar as medidas tendentes a esclarecer os fatos constantes da 

auditória, formulou proposta de mérito sem antes ponderar sobre a concessão de oportunidade de 

defesa especificamente à Pregoeira do Município de Imperatriz. 

Assim sendo, requer-se o pronunciamento de Vossas Excelências sobre o ponto que, foi omitido 

na decisão, para que a auditoria diga claramente quais são os documentos do Pregão Presencial n° 

135/2013, que não estão datados e numerados. 

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Nos termos do art.279 c/c 287 do Regimento Interno do TCU, são cabíveis embargos de 

declaração contra decisão que converteu o processo em TCE, caso reste comprovada a existência de 

obscuridade, contradição ou omissão, sendo que, neste último que é o caso em tela é possível inclusive 

dar efeitos modificativos, como tem decidido este colegiado de forma reiterada. 

Através das colocações acima, entende a embargante que a R. Decisão de Vossas Excelências, 

baseada no relatório de auditoria, foi omissa, quando não apontou claramente que documentos não 

respeitaram os ditames da Lei no mencionado Pregão Presencial, dando margem a dúvidas e 

dificultando de sobremaneira o trabalho da defesa. 

REQUERIMENTO 

Pelo exposto, opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que espera ver recebidos e 

providos para que suprindo-se a omissão apontada, esgotando-se, com isso, a prestação jurisdicional 

que é invocada a essa colenda Corte de Justiça. 
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Por outro lado, requer provimento aos presentes Embargos de Declaração, conferindo-lhes 

efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão recorrido com relação à Pregoeira de 

Imperatriz/MA, e determinar a oitiva da parte, de forma a reiniciar a fase de instrução deste 

processo”. 

 É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Trago à apreciação deste Plenário embargos de declaração opostos pela Sra. Denise Magalhães 

Brige contra o Acórdão 1.991/2015-Plenário, que determinou a instauração de processo apartado de 

tomada de contas especial, bem como a realização de audiência da recorrente, na condição de 

pregoeira, pela inserção, nos autos do Pregão Presencial 135/2013, de documentos com inobservância 

do art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c o art. 38 da Lei 8.666/1993. 

2. Os autos tratam originalmente de Relatório de Auditoria realizada pela Secretaria de Controle 

Externo no Estado do Maranhão (Secex-MA), com o objetivo precípuo de verificar a regularidade de 

ajustes firmados pelo Município de Imperatriz/MA com entidades privadas na terceirização de 

profissionais de saúde com recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS).  

3. O presente Relatório de Auditoria compôs Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), 

coordenada pela Secex-PR, com o objetivo de avaliar a regularidade dos ajustes firmados pelos 

governos municipais com entidades privadas para a disponibilização de profissionais de saúde para 

atuarem em unidades públicas de saúde.  

4. Dentre diversos outros achados, a equipe de auditoria apontou indícios de irregularidades no 

Pregão Presencial 135/2013, que resultou no Contrato 1/2014, celebrado com a Clínica Cirúrgica de 

Imperatriz Ltda., no valor de R$ 2.777.664,00, tendo por objeto a prestação de serviço médico eletivo, 

urgência e emergência em cirurgia geral e plástica reparadora. 

5. No que interessa ao exame dos presentes embargos, foi registrado o seguinte apontamento da 

auditoria, o qual foi integralmente reproduzido no relatório que fundamentou a decisão embargada: 

“Analisando-se o Processo 31.01.0351/2013 (peças 58-60), verificaram-se algumas 

inconsistências no procedimento licitatório, a seguir descritas, que denotam a ideia de montagem de 

procedimento licitatório, com as folhas reproduzidas por cópia, onde se veem as páginas devidamente 

rubricadas e com numeração própria.  

Inicialmente, registra-se que, no procedimento licitatório em tela, embora conste uma 

autorização da secretária municipal de Saúde (vide carimbo assinado no bojo do Ofício/GS 87/2013 - 

peça 58, p. 2), datada de 24/10/2013, a indicação dos recursos e a descrição do objeto a licitar, não 

houve o lançamento das datas em que foram autuadas as diversas folhas que compõem os autos. 

Como o inferido em achado anterior, o procedimento licitatório fora deflagrado pelo Ofício/GS 

87/2013, de 11/10/2013, subscrito pelo Senhor Gessivan Lopes Morais, diretor do setor de licitações e 

contratos da Semus. 

Na sequência (peça 58, p. 3), consta uma certidão da contadoria, datada de 4/10/2013, 

portanto, uma semana antes da emissão do Ofício/GS 87/2013, informando a disponibilidade 

orçamentária para o valor que seria indicado somente naquele expediente: R$ 2.777.676,00.  

Mister ressaltar que esse valor teria sido apurado em planilha (peça 58, p. 13-132), anexa ao 

termo de referência (peça 58, p. 4-12), mas sem constar a data de sua elaboração. 

Caminhando agora em direção à Ata de Abertura e Julgamento (peça 60, p, 142-143), detectou-

se que, no lançamento dos preços ofertados, houve preenchimento errado dos valores, R$ 231.472,00, 

completamente díspar do valor contratado: R$ 2.777.674,00. 

(...) 

3.8.2. Critérios 
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O art. 9º da Lei 10.520/2002 manda que se adotem no pregão, de forma subsidiária, as normas 

da lei ordinária de licitações. 

Por sua vez, o art. 38 da Lei 8.666/1993 acentua que o procedimento da licitação será iniciado 

com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo 

a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao 

qual serão juntados oportunamente. 

A obrigatoriedade de se aporem as datas de autuação nas diversas folhas do processo não 

compreende mera formalidade administrativa, já que o ordenamento cronológico das peças que 

compõem os autos serve como prova de regularidade do procedimento, o que não ficou aqui 

demonstrado, em razão das inconsistências apontadas. 

Tais inconsistências agridem o disposto nos incisos I a III do art. 3º da Lei 10.520/2002, bem 

como os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, insculpidos no art. 37 da Lei Maior 

e referendados no art. 3º da Lei 8.666/1993, por falta de justificativas para as contratações, definição 

clara do objeto e elementos técnicos de apoio dessa definição.  

3.8.3. Evidências  

O achado decorreu da análise dos processos administrativos referentes às contratações, 

registrados eletronicamente no presente processo, consoante com a seguinte localização: 

a) Contrato 343/2013: Processo 31.01.6412/2013, peça 11;  

b) Contrato 001/2014: Processo 31.01.0351/2013, peças 58-60; 

c) Contrato 068/2014: Processo 31.01.1482/2014, peça 24;  

d) Contrato 075/2014: Processo 31.01.1489/2014, peças 68-69. 

(...) 

3.8.6. Questionamento prévio da equipe  

A equipe, ainda durante os trabalhos de campo, solicitou, por meio do Ofício de Requisição 04-

590/2014, de 7/11/2014 (peça 10, p. 8-9), manifestações para as inconsistências apontadas nos autos 

do Pregão presencial 135/2013, conforme descrito no Relatório Preliminar de achados de auditoria 

(peça 105), encaminhado ao gestor por meio do referido expediente. 

3.8.7. Justificativas prévias da Administração 

Em sua manifestação (peça 106, p. 10-11), a Administração arguiu que o erro no preenchimento 

dos valores referente ao Contrato 001/2014 não ocorreu, pois o valor de R$ 2.777.674,00 refere-se ao 

valor global do contrato e o valor de R$ 231.742,00, é alusivo a parcela do contrato, conforme 

atestariam o termo de referência, a ata do pregão e o contrato e sua respectiva minuta.  

 Por outro lado, alegou que a falta de numeração, de data e de rubrica nas folhas dos autos dos 

procedimentos licitatórios não causaram prejuízo ao erário. As demais irregularidades, segundo a 

administração, já teriam sido saneadas. 

Quanto às sucessivas contratações diretas, segundo a Administração, tais se deram, não por 

direcionamento, mas em razão das inúmeras decisões judiciais. 

3.8.8. Conclusão parcial da equipe  

Conforme o já salientado da descrição do achado, a obrigatoriedade de se aporem as datas de 

autuação nas diversas folhas do processo não compreende mera formalidade administrativa, já que o 

ordenamento cronológico das peças que compõem os autos serve como prova de regularidade do 

procedimento. 

No presente achado, a ausência da numeração, das datas e da rubrica em todas folhas, permitiu 

que se inserissem documentos nos autos a esmo, com o desiderato de pretensamente convalidar atos 

administrativos que não foram praticados e dar vestes de regularidade aos procedimentos de licitação 

e de contratação direta, com visível direcionamento da contratação, caracterizado pela complacência 

da Administração no que se refere à exigência da regularidade fiscal das contratadas e as reiteradas 

contratações diretas. 

 (...) 

3.8.9.2.  Responsabilização  

Responsável: Denise Magalhães Brige, CPF 000.351.073-59, na condição de pregoeira. 
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Conduta: conduziu o Pregão presencial 135/2013. 

Nexo de causalidade: como agente pública responsável pelo Pregão presencial 135/2013, 

inseriu, a esmo, documentos nos autos do procedimento licitatório, sem datá-los e numerá-los, 

portanto, sem observância da ordem cronológica, para possivelmente dar vestes de regularidade à 

licitação previamente direcionada. 

Excludente de ilicitude: não foram constatadas excludentes de ilicitude, como, por exemplo, 

legítima defesa do patrimônio público, estado de necessidade, culpa exclusiva da Administração, caso 

fortuito e força maior. 

Culpabilidade: em razão do viés de direcionamento da contratação, tratado em outro achado no 

presente processo, há de se crer na ausência de boa-fé da responsável. Outrossim, é razoável afirmar 

que era possível à responsável ter consciência da ilicitude de seu procedimento. Por fim, era de se 

esperar que a responsável, na condição de pregoeira, rubricasse os documentos, datasse-os e 

paginasse-os antes de autuá-los, para que pudesse comprovar a regularidade de sua conduta, porém 

não o fez, o que denota intenção de simular uma situação administrativa inexistente. 

Ante o exposto, a equipe entende que a conduta da responsável é culpável, ou seja, reprovável, 

razão pela qual deve ser ouvida em audiência a fim de avaliar se merece ser apenada com a aplicação 

de multa”. 

5. Em síntese, a embargante alega que o houve omissão no Acórdão 1.991/2015-Plenário, pois 

não teria sido concedida oportunidade de defesa à pregoeira e que todos os documentos do certame 

estariam devidamente numerados. 

6. Aduz a defendente que a auditoria não esclareceu que documentos foram incluídos fora da 

ordem cronológica e se estariam no termo de referência, no edital ou na minuta do contrato, 

dificultando o trabalho da defesa e violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 

7. Inicialmente, julgo que os presentes embargos de declaração atendem aos requisitos objetivos 

dessa modalidade recursal, uma vez que fazem menção à ocorrência de omissão na deliberação 

recorrida, bem como são tempestivos, motivo pelo qual conheço do recurso, com fulcro nos artigos 32, 

inciso II, e 34, caput e § 1º, da Lei 8.443/1992. 

8. No mérito, não verifico nenhuma omissão no Acórdão 1.991/2015-Plenário, cujo relatório 

expressamente indicou todos os documentos e folhas do processo licitatório em que foram observadas 

inconsistências na organização cronológica, conforme se depreende da transcrição acima. A íntegra do 

processo licitatório relacionado ao Pregão Presencial 135/2013 encontra-se às peças 58 a 60 dos autos, 

conforme informado nas evidências que fundamentaram o referido indício de irregularidade. 

9. A embargante pretende, na verdade, antecipar a discussão de mérito da matéria pela via 

estreita dos embargos de declaração, o que deve ser realizado exclusivamente no processo de tomada 

de contas especial constituído para tal finalidade, no caso, o TC-023.039/2015-9. 

9. A fase do contraditório se inicia apenas em etapa posterior ao término de auditoria ou com a 

conversão destes autos em processo de tomada de contas especial, momento processual em que se 

realizarão as audiências e citações dos responsáveis para que estes exerçam o direito da ampla defesa.  

10.  Com efeito, a etapa de execução da auditoria é de caráter eminentemente inquisitório, 

destinada à coleta de provas, na qual ainda não existe uma relação processual plenamente constituída 

nem gera prejuízo ao exercício do direito de defesa aos responsáveis.  

11.   Portanto, os presentes embargos devem ser rejeitados. Eventual inconformismo da 

responsável com o relatório de auditoria ou com a deliberação que determinou a constituição de TCE 

não deve ser objeto de embargos, pois essa modalidade recursal objetiva expungir da decisão 

embargada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique a compreensão dos fatos.  

 Ante o exposto, VOTO por que este Tribunal adote a minuta de Acórdão que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 279/2016 – TCU – Plenário 
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1. Processo nº TC 023.874/2014-7.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Relatório de Auditoria)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Arnaldo de Alencar da Costa e Silva (076.047.503-20); Conceição de Maria 

Soares Madeira (053.484.803-63); Denise Magalhães Brige (000.351.073-59); F. K. Médicos 

Associados Ltda. - ME (08.181.736/0001-15); Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA 

(06.158.455/0001-16); Sebastião Torres Madeira (053.595.113-20). 

3.2. Recorrente: Denise Magalhães Brige (000.351.073-59). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão (Secex-MA). 

8. Representação legal:  

8.1. Luis Carlos Gomes da Silva Junior (12.625/OAB-MA), representando Arnaldo de Alencar 

da Costa e Silva.   

8.2. Jonilson Almeida Viana (4.516/OAB-MA), representando Denise Magalhães Brige.  

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Denise 

Magalhães Brige contra o Acórdão 1.991/2015-Plenário, que determinou a audiência da responsável 

pela inserção, nos autos do Pregão Presencial 135/2013, a esmo, de documentos, sem datá-los e 

numerá-los, portanto, sem observância da ordem cronológica, para possivelmente dar vestes de 

regularidade à licitação previamente direcionada, em afronta ao art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c o art. 38 

da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, insculpidos 

no art. 37 da Constituição da República e referendados no art. 3º da Lei 8.666/1993,  

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Denise Magalhães Brige, uma vez 

preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1º, da 

Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão 1.991/2015-Plenário; 

 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, remetendo-lhe cópia do relatório e do voto que 

a fundamentam. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0279-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler (Relator), Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

 

  

 

GRUPO I –  CLASSE ___ – Plenário 

TC 031.456/2015-4  
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Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresópolis - RJ      

Representação legal: não há   

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. REQUERIMENTO PARA QUE 

O TCU FISCALIZE OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS 

EMERGENCIAIS PELO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ EM VISTA DA CATÁSTROFE 

CLIMÁTICA OCORRIDA EM 2011. CONHECIMENTO. ENVIO DE DELIBERAÇÕES 

RELATIVAS AOS TRABALHOS FISCALIZATÓRIOS JÁ REALIZADOS PELO TCU. 

SOLICITAÇÃO INTEGRALMENTE ATENDIDA. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Permito-me transcrever a instrução lavrada no âmbito da Secretaria de Controle Externo no 

Estado do Rio de Janeiro, inserta à peça 11: 

 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se do Ofício 389/2015/CFFC-P, de 11/11/2015 (peça 1, p. 1), por meio do qual o Exmo. 

Sr. Deputado Federal Vicente Cândido, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle da Câmara dos Deputados encaminha o Requerimento PFC 45/2015, de 16/7/2015 (peça 1, 

p. 2-5). 

2. O documento encaminhado, de autoria do Deputado Federal Cabo Daciolo, requer que 

Tribunal de Contas da União fiscalize o montante de R$ 7 milhões de recursos federais repassados, na 

forma de convênio, para a adoção de medidas emergenciais por parte do Município de Teresópolis, 

tendo em vista a catástrofe climática ocorrida no início de 2011. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

3. Pelo exposto, o requerimento encaminhado cuida de Solicitação do Congresso Nacional 

(SCN), classificada como solicitação de fiscalização, nos termos do art. 3º, inciso I, da Resolução-

TCU 215/2008. 

4. Outrossim, entende-se que a documentação pode ser admitida como Solicitação do Congresso 

Nacional, uma vez presente a legitimidade do requerente, diante do disposto no art. 4º, inciso I, alínea 

‘b’, da Resolução-TCU 215/2008. 

HISTÓRICO 

5. Desde o ano de 2011, o Tribunal de Contas da União, em especial por meio de sua Secretaria 

de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro – Secex/RJ e pela Secretaria de Infraestrutura 

Urbana - SeinfraUrbana, vem realizando fiscalizações sobre recursos federais repassados, na forma 

de convênio, para a adoção de medidas emergenciais, e também preventivas, por parte de Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais o Município de Teresópolis, tendo em vista a catástrofe 

climática ocorrida no início de 2011, tendo prolatado sucessivos acórdãos sobre a matéria. 

6. O TCU vem atuando de forma sistemática, desde 2011, não apenas na fiscalização da 

aplicação dos recursos objeto da presente SCN, mas na fiscalização da aplicação de todos os demais 

recursos federais repassados a Municípios do Estado do Rio de Janeiro para a adoção de medidas 

emergenciais e preventivas, tendo em vista a catástrofe climática ocorrida no início de 2011 na 

Região Serrana. Foram autuados 27 processos e proferidos 20 acórdãos relativos a esta matéria, a 

saber: 

   
ACÓRDÃO 105/2011 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 660/2011 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 1264/2011-TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 860/2013-TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 1178/2012 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 3065/2012 -TCU-Plenário 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

ACÓRDÃO 1104/2013 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 1446/2012 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 3301/2014 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 398/2015 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 33/2014 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 1827/2015 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 760/2014 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 1828/2015 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 2308/2013 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 2714/2015 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 2648/2014 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 1212/2015 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 2221/2015 -TCU-Plenário 

ACÓRDÃO 2529/2015 -TCU-Plenário 

 

7. Registre-se que, em 13/11/2014, foi realizado pela Secretaria de Controle Externo no Estado 

do Rio de Janeiro/RJ, o Seminário sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – Ações 

Preventivas de Impactos de Desastres Climáticos. Tal evento, por seu ineditismo e relevância, 

significou um importante passo na troca de conhecimento e experiências entre os diversos agentes 

envolvidos nas ações de preventivas de impactos climáticos. 

EXAME TÉCNICO 

8. Com vistas ao atendimento da presente SCN, foram realizadas consultas aos processos sobre 

a aplicação dos recursos federais repassados, para a adoção de medidas emergenciais por parte do 

Município de Teresópolis, tendo em vista a catástrofe climática ocorrida no início de 2011. 

9. Releva informar que esta Corte já efetuou diversas ações de controle sobre os recursos 

federais transferidos para a Região Serrana em 2011, ao longo dos últimos 4 anos. 

10. O montante de recursos federais transferidos para os Municípios da Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro, em razão da catástrofe climática ocorrida no Estado do Rio de Janeiro em 

2011, atingiu o montante de R$ 597,4 milhões, conforme quadro abaixo: 

 

TABELA – RECURSOS FEDERAIS 

Ministé

rio da 

Integração 

Nacional 

Po

rtaria 
Data Beneficiado Valor (R$) 

27 

14/1/

2011 

Governo do Estado do Rio de 

Janeiro 

         

70.000.000,00  

23 

14/1/

2011 

Prefeitura Municipal de 

Sumidouro 

           

1.500.000,00  

24 

14/1/

2011 

Prefeitura Municipal de 

Petrópolis 

           

7.000.000,00  

25 

14/1/

2011 

Prefeitura Municipal de 

Teresópolis 

           

7.000.000,00  

26 

14/1/

2011 

Prefeitura Municipal de Nova 

Friburgo 

         

10.000.000,00  

29 

14/1/

2011 Prefeitura Municipal de Areal 

           

1.500.000,00  

30 

14/1/

2011 

Prefeitura Municipal de Bom 

Jardim 

           

1.500.000,00  

41 

14/1/

2011 

Prefeitura Municipal de São José 

do Vale do Rio Preto 

           

1.500.000,00  

12

2 

3/3/2

011 

Governo do Estado do Rio de 

Janeiro 

         

80.000.000,00  
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Total Ministério da Integração Nacional 

       

180.000.000,00  

Ministé

rio da Saúde 

18 

13/1/

2011 Nova Friburgo 

           

2.161.969,60  

13/1/

2011 Petrópolis 

           

4.782.773,70  

13/1/

2011 Teresópolis 

           

1.981.204,19  

16

23 

12/7/

2011 

Bom Jardim 

              

733.333,33  

Nova Friburgo 

              

533.333,33  

Petrópolis 

              

200.000,00  

São José do Vale do Rio Preto 

              

400.000,00  

Sumidouro 

              

200.000,00  

Teresópolis 

              

600.000,00  

Areal 

              

200.000,00  

Total Ministério da Saúde 
         

11.792.614,15  

FNDE/ 

Ministé

rio da 

Educação 

18 
2/5/2

011 

Governo do Estado do Rio de 

Janeiro 

         

74.000.000,00  

Total FNDE - Ministério da Educação 
         

74.000.000,00  

Ministé

rio das 

Cidades 

51

5 

3/11/

2011 Nova Friburgo 

       

202.170.000,00  

3/11/

2011 Petrópolis 

         

30.800.000,00  

3/11/

2011 Teresópolis 

         

98.630.000,00  

  Total Ministério das Cidades 
       

331.600.000,00  

TOTAL 
       

597.392.614,15  

11. Relativamente aos recursos financeiros objeto da SCN, especificamente no que concerne ao 

montante de R$ 7 milhões de recursos federais repassados, na forma de convênio, para a adoção de 

medidas emergenciais por parte do Município de Teresópolis, tendo em vista a catástrofe climática 

ocorrida no início de 2011, constata-se que tais recursos já foram objeto de diversas fiscalizações, 

como será exposto a seguir. 

12. Inicialmente em 2011, esta Corte autuou Processo de Acompanhamento visando fiscalizar o 

emprego dos recursos federais repassados com o objetivo de atender às situações emergenciais 

decorrentes dos eventos climáticos ocorridos em janeiro de 2011 na Região Serrana daquele Estado, 

por meio do TC 000.919/2011-0 - Relatório de Acompanhamento – RACOM - Secex/RJ. 

13. Em 2013, por meio do TC 013.559/2013-3 – Monitoramento - Secex/RJ, e em 2015, por meio 

do TC 027.740/2015-3 - Monitoramento - Secex/RJ, foram realizados monitoramentos sobre 

deliberações proferidas em acórdãos decorrentes do TC 000.919/2011-0 - Relatório de 

Acompanhamento – RACOM - Secex/RJ, como será exposto a seguir. 
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14. O TC 000.919/2011-0 (RACOM) trata de Acompanhamento decorrente do REQ-1/2011-

Plenário (TC 008.556/2009-3) e desencadeou os seguintes acórdãos: 

14.1. Acórdão 105/2011-TCU-Plenário, in verbis (peça 5): 
(...) 

9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão que informem a este Tribunal: 

9.1.1. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência deste Acórdão, os recursos já transferidos por 

qualquer órgão ou entidade federal em função das situações emergenciais decorrentes de eventos climáticos 

ocorridos em janeiro de 2011 na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, discriminando, para cada 

transferência, o respectivo montante, o ente beneficiado, as informações sobre a nota de empenho, além das 

ações a serem implementadas com os recursos repassados; 

9.1.2. os recursos federais que vierem a ser transferidos em função das situações mencionadas no item 

anterior, na forma ali especificada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da efetivação de cada 

transferência; 

9.1.3. a maneira como será realizado o acompanhamento, por parte da União, da aplicação dos recursos 

mencionados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 deste Acórdão; 

9.2. esclarecer à Casa Civil/PR e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que as 

informações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.3, acima, deverão ser protocoladas na sede deste Tribunal, em 

Brasília, e, com o objetivo de agilizar a análise da documentação, encaminhadas, também, em meio eletrônico, 

para o endereço secex-rj@tcu.gov.br; 

9.3. determinar à Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República e à 

Controladoria-Geral da União que verifiquem a consistência e abrangência das informações de que trata o 

item 9.1.2, retro, no âmbito, respectivamente, da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; 

9.4. encaminhar cópia do Acórdão 3.238/2010 – Plenário, bem como do relatório e do voto que o 

fundamentam, e do acórdão que vier a ser prolatado nesta Sessão Plenária no âmbito do TC 020.159/2010-2, 

também acompanhado dos respectivos relatório e voto, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria 

de Obras do Estado do Rio de Janeiro e às Prefeituras Municipais de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, 

Sumidouro, Areal, Bom Jardim e São José do Vale do Rio Preto, como forma de orientar seus respectivos 

gestores quanto ao uso dos recursos federais transferidos para atender às necessidades decorrentes da 

calamidade que se abateu sobre a Região Serrana do Rio de Janeiro; 

9.5. restituir os autos à Secex/RJ para continuidade do acompanhamento. 

(...). 

14.2 Acórdão 660/2011-TCU-Plenário, in verbis (peça 6): 
(...) 

 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei nº 8.443/92, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no 

mérito, acolhê-los: 

 9.1.1. alterar a redação dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 105/2011-Plenário, que passa a ser a 

seguinte: 

“9.1. determinar ao Ministério da Integração Nacional e ao Ministério dos Transportes que informem a 

este Tribunal: 

9.1.1. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência deste Acórdão, os recursos já transferidos por 

qualquer órgão ou entidade federal em função das situações emergenciais decorrentes de eventos climáticos 

ocorridos em janeiro de 2011 na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, discriminando, para cada 

transferência, o respectivo montante, o ente beneficiado, as informações sobre a nota de empenho, além das 

ações a serem implementadas com os recursos repassados; 

9.1.2. os recursos federais que vierem a ser transferidos em função das situações mencionadas no item 

anterior, na forma ali especificada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da efetivação de cada 

transferência; 

9.1.3. a maneira como será realizado o acompanhamento, por parte da União, da aplicação dos recursos 

mencionados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 deste Acórdão; 

9.2. esclarecer aos Ministérios da Integração Nacional e dos Transportes que as informações constantes 

dos itens 9.1.1 a 9.1.3., acima, deverão ser protocoladas na sede deste Tribunal, em Brasília, e, com o objetivo 

de agilizar a análise da documentação, encaminhadas, também, em meio eletrônico, para o endereço secex-

rj@tcu.gov.br; 

mailto:secex-rj@tcu.gov.br
mailto:secex-rj@tcu.gov.br
mailto:secex-rj@tcu.gov.br
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 9.3. determinar à Controladoria-Geral da União que verifique a consistência e abrangência das 

informações de que trata o item 9.1.2, retro, no âmbito, respectivamente, dos Ministérios da Integração 

Nacional e dos Transportes”; 

 9.2. dar ciência desta deliberação aos representantes da embargante, aos Ministérios da Integração 

Nacional e dos Transportes e à Controladoria-Geral da União. 

(...). 

14.3 Acórdão 1264/2011-TCU-Plenário, in verbis (peça 7): 
(...) 

9.1. nos termos do art. 42, §1°, da Lei n° 8.443/92, assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

ciência desta deliberação, para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro remeta ao Tribunal, sob pena de 

aplicação da multa referida no art. 58, IV, da mesma Lei, os seguintes documentos: 

9.1.1. relação de todas as aquisições e/ou contratações de serviços realizadas com os recursos 

repassados pela União com o objetivo de atender às situações emergenciais decorrentes de eventos climáticos 

ocorridos na região serrana daquele Estado no início de 2011, indicando, para cada aquisição/contratação de 

serviços: 

9.1.1.1. nome e número de inscrição da empresa fornecedora e/ou executora; 

9.1.1.2. número do contrato e data de assinatura; 

9.1.1.3. valor a ser pago pelo serviço e/ou aquisição; 

9.1.1.4. razões para a escolha da empresa; 

9.1.1.5. base de preços utilizada para fixação do preço (SINAPI, pesquisa de mercado, etc.); 

9.1.1.6. documentação comprobatória da execução dos serviços e/ou entrega dos bens (atestos, notas 

fiscais, planilhas de medição, laudos de vistoria, etc.); 

9.1.1.7. número do respectivo processo de dispensa de licitação; 

9.1.2.  planos de trabalho relativos às ações de reconstrução nas áreas atingidas pelos desastres; 

9.2. solicitar ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que confirme a informação contida no 

Ofício SSE/SEOBRAS n° 184/2011, que designou o Presidente da EMOP como interlocutor responsável pelo 

atendimento às solicitações da Equipe de Auditoria deste Tribunal, tendo em conta que o mencionado dirigente, 

por intermédio do Ofício PRES/EMOP n° 178/11, asseverou que as solicitações da equipe de auditoria 

relativas às aquisições e/ou contratações de serviços mencionadas no item anterior devem ser direcionadas à 

Secretaria de Estado de Obras; 

9.3. alertar o Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem como as Prefeituras Municipais de Areal, Bom 

Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis de que: 

9.3.1. os pagamentos realizados à conta dos recursos federais repassados com o objetivo de atender às 

situações emergenciais na Região Serrana do Estado devem estar em consonância com o preceituado na 

legislação que rege o tema, precipuamente as Leis n°s 8.666/93 e 4.320/64, fazendo-se necessária a adequação 

dos procedimentos inicialmente adotados em caráter emergencial aos preceitos legais estabelecidos, inclusive 

quanto à: 

9.3.1.1. razão circunstanciada da escolha do fornecedor ou executante, nas situações de dispensa de 

licitação; 

9.3.1.2. justificativa dos preços contratados, observados, nos casos de obras e serviços de engenharia, os 

valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi); 

9.3.1.3. verificação da idoneidade das empresas contratadas, com exigência de apresentação da 

documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 

regularidade fiscal; 

9.3.1.4. necessidade de formalização de contrato, observada a vedação da existência de contrato verbal; 

9.3.1.5. necessidade de prévio empenho das despesas; 

9.3.1.6. comprovante da publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 

imprensa oficial; 

9.3.2. a fiscalização deficiente dos contratos pode conduzir ao pagamento por serviços não realizados 

que poderá, caso constatado, ser levado à responsabilidade dos ordenadores de despesas, fazendo-se 

necessário, para prevenir tais situações: 

9.3.2.1. a designação formal dos fiscais dos contratos, em quantitativo compatível com o volume de 

contratos e serviços que se pretende realizar; 

9.3.2.2. a atestação, pelos respectivos fiscais anteriormente à realização dos pagamentos, dos serviços 

tidos como executados, mediante a emissão de laudos de vistoria e planilhas de medição dos serviços; 
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9.4. determinar à Controladoria Geral da União que encaminhe a este Tribunal cópia dos relatórios 

relativos à sua fiscalização sobre a aplicação dos recursos destinados a atender às situações emergenciais 

ocorridas em janeiro de 2011 na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

(...). 

14.4 Acórdão 860/2013-TCU-Plenário, in verbis (peça 9) 
(...) 

 9.1. determinar à Secex/RJ que, com base no artigo 37 da Resolução TCU 191/2006, constitua: 

 9.1.1. processo apartado de acompanhamento, mediante cópias, no mínimo das peças 1439, 1456 a 

1464, 1470, 1474 e 1488 a 1494 destes autos, com o objetivo de dar prosseguimento à análise relativa aos 

recursos repassados pelo Ministério das Cidades pela Portaria MCID 515/2011, no valor de 

R$ 331.600.000,00; 

 9.1.2. processo apartado de representação, mediante cópias, no mínimo das peças 1392, 1393, 1403, 

1413 a 1426, 1470, 1473 e 1495 destes autos, com o objetivo de dar prosseguimento à análise relativa aos 

contratos 105/2011, 25/2011 e seu aditivo, celebrados com a empresa Metrópolis Projetos Urbanos Ltda. com 

recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional – MI; 

 9.2. determinar ao Ministério da Integração Nacional que encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da notificação deste acórdão, plano de ação relativo às análises e aprovações das contas dos recursos 

repassados com base nas seguintes Portarias MI: 23/2011 (termo de compromisso 4/2011 - Sumidouro); MI 

24/2011 (termo de compromisso 3/2011 - Petrópolis); 25/2011 (termo de compromisso 5/2011 - Teresópolis); 

26/2011 (termo de compromisso 1/2011 - Nova Friburgo); 27/2011 (termo de compromisso 2/2011 - Governo 

do Estado do Rio de Janeiro); 29/2011 (termo de compromisso 6/2011 - Areal); MI 30/2011 (termo de 

compromisso 7/2011 - Bom Jardim); 41/2011 (termo de compromisso 8/2011 - São José do Vale do Rio Preto);  

 9.3. recomendar ao Ministério da Integração Nacional que obtenha, junto à Procuradoria da República 

no Município de Nova Friburgo/RJ, documentação relativa tanto às ações de improbidade administrativa 

referentes a ilicitudes praticadas na realização de pagamentos com recursos repassados ao mencionado 

município por meio do termo de compromisso 1/2011 (Siafi 666053), no valor total de R$ 10.000.000,00, 

quanto à pertinente ao inquérito civil 1.30.006.000189/2012-38, com o fito de coletar informações de interesse 

para apreciação a cargo do Ministério; 

 9.4. determinar à Secex/RJ que monitore a implementação do plano de ação estabelecido no subitem 

9.2; 

 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram: 

 9.5.1. ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em 

atendimento ao item 9.3 do acórdão 1.178/2012 – Plenário; 

 9.5.2. ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e aos municípios de Areal/RJ, Bom Jardim/RJ, Nova 

Friburgo/RJ, Petrópolis/RJ, São José do Vale do Rio Preto/RJ, Sumidouro/RJ e Teresópolis/RJ; 

 9.5.3. ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Integração Nacional, ao Ministério da Saúde, ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Caixa Econômica Federal; 

 9.5.4. ao procurador da República no Município de Nova Friburgo/RJ; 

 9.6. arquivar este processo. 

(...). 

15. O Relatório de Acompanhamento realizado pela Secex/RJ (TC 000.919/2011-0) no Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, bem como nas Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro, 

destinatárias de recursos federais repassados com o objetivo de atender às situações emergenciais 

decorrentes de eventos climáticos ocorridos na região Serrana do Estado, em janeiro de 2011, teve 

como objetivo acompanhar a utilização das referidas verbas, e redundou em determinação específica 

presente no item 9.2 do Acórdão 860/2013-Plenário, que versa, dentre outros recursos, sobre os 

recursos repassados com base na Portaria MI 25/2011 - Termo de compromisso 5/2011 – Município 

de Teresópolis/RJ, no valor de R$ 7.000.000,00. 

16. Ressalte-se que o subitem 11.5 do Relatório do Acórdão 860/2013-TCU-Plenário 

(TC 000.919/2011-0 - RACOM) trata especificamente da questão dos recursos repassados pelo 

Ministério da Integração Nacional para o Programa 1029 – Resposta aos Desastres e Reconstrução, 

transferidos no montante de R$ 7.000.000,00 à Prefeitura de Teresópolis - MI 25/2011, via Termo de 

Compromisso 5/2011 - Teresópolis, que se destinavam a ações de socorro, assistência às vítimas e 

restabelecimento dos serviços públicos essenciais, e cuja ausência de prestação de contas dará ensejo 

à instauração de Tomada de Contas Especial. Observa-se que, já em 9/4/2012, a Sedec/MI respondeu 
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ao TCU que o Convenente, no caso em tela a Prefeitura do Município de Teresópolis, foi notificado 

para apresentar a Prestação de Contas Final ou o recolhimento da importância repassada, atualizada 

monetariamente e acrescida de juros legais, no prazo de trinta dias. Tendo em vista a falta de 

manifestação do Convenente, os autos foram encaminhados para a Coordenação-Geral de Prestação 

de Contas de Convênios - CGCONV para a inclusão do Município como inadimplente no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, e se for o caso, o 

encaminhamento do processo para instauração de Tomada de Contas Especial (peça 9, p. 8). 

17. A determinação específica presente no item 9.2 do Acórdão 860/2013-Plenário, que trata, 

dentre outros recursos, dos recursos repassados com base na Portaria MI 25/2011 - Termo de 

Compromisso 5/2011 – Município de Teresópolis/RJ, foi objeto de Monitoramento por meio do 

TC 013.559/2013-3, acarretando a determinação específica insculpida no item 1.10 do 

Acórdão 1827/2015-Plenário: 

17.1 Acórdão 1827/2015-TCU-Plenário, in verbis (peça 10) 
(...) 

 1.10. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar ao Ministério da Integração 

Nacional que, no prazo de noventa dias a contar da notificação desta decisão, conclua todos os trâmites 

necessários à entrada em vigor da metodologia para análise das prestações de contas referentes às 

transferências obrigatórias para ações de socorro, assistência, restabelecimento e recuperação celebradas com 

estados e municípios e encaminhe plano de ação relativo às análises e aprovações das prestações de contas 

ainda pendentes dos recursos repassados com base nas seguintes Portarias MI: 23/2011 (termo de 

compromisso 4/2011 - Prefeitura Municipal de Sumidouro/RJ); 24/2011 (termo de compromisso 3/2011 - 

Prefeitura Municipal de Petrópolis/RJ); 25/2011 (termo de compromisso 5/2011 - Prefeitura Municipal de 

Teresópolis/RJ); 26/2011 (termo de compromisso 1/2011 - Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ); 

27/2011 (termo de compromisso 2/2011 - Governo do Estado do Rio de Janeiro); MI 30/2011 (termo de 

compromisso 7/2011 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim/RJ); e 41/2011 (termo de compromisso 8/2011 - 

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto/RJ). 

(...). 

18. Atualmente, a determinação específica insculpida no item 1.10 do Acórdão 1827/2015-

Plenário está em fase de monitoramento por meio do TC 027.740/2015-3, autuado em 8/10/2015. 

19. No que concerne, objetivamente, aos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de 

Teresópolis, no valor de R$ 7.000.000,00, por meio da Portaria MI 25/2011 - Termo de 

Compromisso 5/2011 - Prefeitura Municipal de Teresópolis/RJ, cumpre informar que, no âmbito dos 

autos do TC 027.740/2015-3, que trata do Processo de Monitoramento do item 1.10 do 

Acórdão 1827/2015-TCU-Plenário, o Ministério da Integração Nacional, por meio do 

Ofício 505/AECI/GM/MI, de 16/11/2015, fixou prazo até março de 2016 para a conclusão das 

análises das prestações de contas pendentes e o envio das eventuais Tomadas de Contas Especiais ao 

Tribunal de Contas da União, dentre as quais se encontra elencada a prestação de contas relativa aos 

referidos recursos objeto da presente SCN (peça 8, p. 1-10). 

20. Portanto, (1) considerando que o objeto da presente SCN já vem sendo fiscalizado, desde 

2011, pelo TCU por meio de instrumentos de fiscalização como acompanhamento e monitoramentos, 

conforme relatado nos itens acima: inicialmente por meio do TC 000.919/2011-0 - Relatório de 

Acompanhamento – RACOM - Secex/RJ, no exercício de 2011, posteriormente por meio do 

TC 013.559/2013-3 – Monitoramento - Secex/RJ, em 2013, e, atualmente, por meio do 

TC 027.740/2015-3 - Monitoramento - Secex/RJ;  (2) considerando que o Ministério da Integração 

Nacional, em 2012, notificou o Convenente, no caso a Prefeitura do Municipal de Teresópolis, para 

apresentar a Prestação de Contas Final relativa à aplicação dos recursos transferidos, no valor de 

R$ 7.000.000,00, por meio da Portaria MI 25/2011 - Termo de Compromisso 5/2011, e, em face da 

ausência de manifestação do mesmo, os autos foram encaminhados para a Coordenação-Geral de 

Prestação de Contas de Convênios - CGCONV para a inclusão do Município como inadimplente no 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAF1, com a possibilidade de 

encaminhamento do processo para instauração de Tomada de Contas Especial (peça 9, p. 8). E, 

finalmente, (3) considerando que o Ministério da Integração Nacional fixou prazo até março de 2016 

para a conclusão das análises das prestações de contas pendentes e o envio das eventuais Tomadas de 
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Contas Especiais ao Tribunal de Contas da União, dentre as quais se encontra elencada a prestação 

de contas relativa aos referidos recursos objeto da presente SCN (peça 8, p. 1-10), e esta ação está 

sendo alvo de monitoramento pelo TCU, por meio do TC 027.740/2015-3 – Monitoramento - 

Secex/RJ, pode-se afirmar que os recursos objeto da presente SCN já estão sendo devidamente 

fiscalizados, não ensejando a realização de nova fiscalização pelo TCU. 

20.1 Ademais, o montante repassado em 2011 se destinava a “ações de socorro, assistência às 

vítimas e restabelecimento dos serviços públicos essenciais”. Ora, o socorro prestado às vítimas 

daquela catástrofe climática, a assistência médica realizada, a prestação de auxílio alimentar, 

moradia provisória e concessão de condições mínimas para a sobrevivência dos desabrigados, a 

remoção de lama, o recolhimento de corpos, a retirada de destroços das construções destruídas, o 

conserto emergencial de postes de luz, encanamentos, asfalto e demais avarias críticas na 

infraestrutura do Munícipio, que prejudicavam a prestação de serviços essenciais, todas estas ações 

foram realizadas à época, e sua execução aferida em visitação levada a efeito naquele momento, 

estando as conclusões consubstanciadas nos processos de prestação de contas em análise no 

Ministério da Integração Nacional e em constante acompanhamento por este Tribunal de Contas. 

20.2 Com efeito, a realização de um procedimento fiscalizatório in loco hoje teria pouco ou 

quase nada a acrescentar àquelas prestações de contas, haja vista que, passados cinco anos, não há 

meios de se aferir a execução física de medidas que foram levadas a efeito para atender a uma 

emergência ocorrida há anos. Afinal, foram despendidos muitos recursos financeiros em estruturas e 

serviços provisórios, em relação aos quais é impossível, depois de tanto tempo, determinar a 

realização efetiva, por absoluta impossibilidade de rastreamento, haja vista a inexistência de objeto 

contratual plenamente identificável nos dias atuais, já que todos esses serviços emergenciais, por sua 

natureza, exauriram-se com o fim da situação de calamidade pública ocorrida. 

20.3 Cabe ainda ressaltar que já foi autuada outra Solicitação do Congresso Nacional acerca 

do mesmo tema em 20/12/2011 (TC 037.696/2011-4), na qual a mesma solicitante, Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 972/2011/CFFC-

P, de 8/12/2011, requeria a realização de fiscalização das verbas federais transferidas aos municípios 

da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro atingidos pela tragédia climática do mês de janeiro 

de 2011 (Proposta de Fiscalização e Controle 10/2011, de autoria do Deputado Glauber Rocha), 

verbas estas que abarcavam o objeto da presente SCN. 

20.4 Na ocasião, este Tribunal, por meio do Acórdão 1178/2012-TCU-Plenário, elencou todos 

os trabalhos realizados pelo órgão que já atendiam à referida solicitação, posicionando-se no sentido 

de enviar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados os principais 

documentos elaborados naquelas fiscalizações. 

20.5 Desta forma, ante a inequívoca similaridade da referida SCN com este processo, a 

proposta de encaminhamento deverá ser no mesmo sentido. 

21. Por fim, o inteiro teor das mencionadas deliberações foi anexado ao presente processo 

(peças 5-9). 

22. No intuito de traçar o cenário de ações fiscalizatórias realizadas pelo TCU sobre os 

recursos federais transferidos para os Municípios da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em 

razão da catástrofe climática ocorrida no Estado do Rio de Janeiro em 2011, seguem informações 

acerca da situação dos demais processos autuados na Secex/RJ e na SeinfraUrbana que versam sobre 

a matéria em apreço. 

23. TC 037.696/2011-4 (Secex/RJ) – Solicitação do Congresso Nacional  

Objeto: Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização sobre todos os 

recursos repassados pelo governo federal aos municípios da Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro atingidos pela tragédia climática do mês de janeiro de 2011.  O pedido, decorrente da 

aprovação da proposta de fiscalização e controle (PFC) 10/2011 pela Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, de autoria do Exmo. Sr. deputado Glauber Rocha, 

tinha por objetivo fiscalizar as verbas federais, contempladas na Medida Provisória 522/2011, 

transferidas aos mencionados municípios. 
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Acórdão 1178/2012-TCU-Plenário: O teor do Acórdão é no sentido de que a Secex/RJ, 

incumbida, no âmbito deste Tribunal, de acompanhar a aplicação dos recursos federais 

descentralizados ao Estado e municípios do Rio de Janeiro para atendimento das demandas 

decorrentes das tragédias climáticas em foco, apresentou em sua instrução respostas para todos os 

questionamentos constantes da PFC 10/2011, já que havia trabalhos realizados e outros em 

andamento que abordavam exatamente os quesitos indicados pela Comissão solicitante. Foi verificado 

que a proposta da Secex/RJ atendeu ao pleito da referida Comissão. 

24. TC 000.437/2012-3 (Secex/RJ) - RACOM 

Objeto: Relatório de Acompanhamento (apartado do TC 000.919/2011-0), referente aos 

recursos da Portaria/MI 122/2011). Processo de Acompanhamento autuado nos termos da 

Comunicação feita na Sessão Plenária de 19/1/2011 pelo Presidente desta Corte, Ministro Benjamin 

Zymler, com vistas à fiscalização do emprego dos recursos federais repassados ao Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, bem como às Prefeituras Municipais, com o objetivo de atender às situações 

emergenciais decorrentes de eventos climáticos ocorridos na Região Serrana daquele Estado. 

Acórdão 3065/2012-TCU-Plenário: O TCU acatou as razões de justificativas apresentadas pelo 

responsável; determinou à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro – Seobras a adoção dos 

preços constantes do Sicro como limite máximo, no caso de pagamento com recursos federais da 

parcela executada das obras relativas aos contratos celebrados para construção e/ou reforma de 

pontes, nas cidades atingidas pela catástrofe ocorrida em janeiro/2011 (Contratos 33/2011, 35/2011, 

37/2011, 38/2011, 39/2011 e 40/2011); e cientificou a Secretaria de Obras do Estado do Rio de 

Janeiro – Seobras de impropriedades, de modo a prevenir sua ocorrência. 

25. TC 000.438/2012-0 (Secex/RJ) - RACOM 

Objeto: Relatório de Acompanhamento (apartado do TC 000.919/2011-0), referente aos 

Recursos Federais transferidos por intermédio da Resolução CD/FNDE 18/05/2011 ao Governo do 

Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de prestar apoio financeiro à recuperação de escolas da rede 

pública, estadual e municipal atingidas pelos eventos climáticos ocorridos na Região Serrana desse 

Estado. 

Acórdão 1104/2013-TCU-Plenário: Foi determinada a instauração de processos apartados de 

tomada de contas especial – TCE e a citação dos responsáveis pelas irregularidades verificadas nos 

autos. Em cumprimento ao item 9.2. do Acórdão 1.104/2013-TCU-Plenário, foram autuadas as 

seguintes tomadas de contas especiais: 

TC 012.872/2013-0, referente às obras emergenciais na Escola Estadual Dr. Galdino do Valle 

Filho, situada no município de Nova Friburgo. Valor histórico do débito: R$ 733.037,30, em 

9/11/2011. Ainda não julgado. 

TC 012.873/2013-6, referente às obras realizadas na Escola Estadual Araras e no Colégio 

Estadual Euclydes da Cunha, ambos situados no município de Teresópolis, e no Ciep 472, situado no 

município de Petrópolis. Valor histórico dos débitos: R$ 255.102,60, em 10/10/2011, R$ 35.051,16, 

em 6/10/2011, R$ 170.867,97, em 6/10/2011. Ainda não julgado. 

TC 012.874/2013-2, referente às obras realizadas na Escola Municipal Rui Barbosa e na Creche 

Municipal Franz Haug, ambas situadas no município de Nova Friburgo. Valor histórico dos débitos: 

R$ 4.531,12, em 14/10/2011, R$ 54.288,89, em 8/12/2011. Ainda não julgado. 

TC 012.876/2013-5, referente às obras realizadas no Colégio Estadual Canadá e na Escola 

Municipal Amâncio Mário de Azevedo, ambos situados no município de Nova Friburgo. Valor 

histórico dos débitos: R$ 11.327,82, em 18/10/2011, R$ 15.448,39, em 18/10/2011. Ainda não julgado. 

TC 012.877/2013-1, referente às obras realizadas no Colégio Estadual Feliciano da Costa, 

situado no município de Nova Friburgo. Valor histórico do débito: R$ 39.306,13, em 21/12/2011. 

Ainda não julgado. 

TC 012.878/2013-8, referente às obras realizadas na Escola Municipal Estação do Rio Grande, 

situada no município de Nova Friburgo. Valor histórico dos débitos: R$ 24.380,65, em 14/2/2012. 

Ainda não julgado. 
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TC 012.879/2013-4, referente às obras realizadas na Escola Estadual Monsenhor Almeida Ivo 

Sante Donin e no Ciep 283 Maria Amélia Pacheco, ambos situados no município de Sumidouro. Valor 

histórico dos débitos: R$ 92.020,54, em 1/12/2011, R$ 250.430,84, em 15/12/2011. Ainda não julgado. 

TC 012.880/2013-2, referente às obras realizadas nas Escolas Estaduais Vicente de Moraes e 

Professor Jamil El Jack, ambas situadas no município de Nova Friburgo. Valor histórico do débito: 

R$ 265.677,26, em 10/10/2011. Ainda não julgado. 

26. TC 003.753/2012-3 (Secex/RJ) - REPR 

Objeto: Trata-se de Representação apresentada pela Procuradoria da República no Município 

de Teresópolis/RJ acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0214868-

02/2006/MI/Caixa, celebrado entre a União (Ministério da Integração Social) e o Município de 

Teresópolis/RJ, cujo objeto era a “recuperação de danos causados por desastres, por meio de 

recuperação asfáltica, muro de contenção e recuperação de estrutura, no valor de R$ 2.910.000,00. 

Acórdão 1446/2012-TCU-Plenário: Deliberação no sentido de conhecer da presente 

Representação, para, no mérito, cientificar a Caixa Econômica Federal de que, na hipótese de se 

constatar a existência de dano ao Erário, no curso da fiscalização do Contrato de Repasse 0214868-

02/2006/MI/Caixa, celebrado entre a União (Ministério da Integração Social) e o Município de 

Teresópolis/RJ, instaure a devida Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 197 do RITCU, 

encaminhando ao Tribunal de Contas da União para julgamento; e de arquivar o presente processo, 

nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de dar conhecimento desta decisão à Procuradoria 

da República no Município de Teresópolis/RJ. 

 

27. TC 013.554/2013-1(Secex/RJ) - ACOM 

Objeto: Trata-se de processo apartado de acompanhamento, mediante cópias, no mínimo das 

peças 1439, 1456 a 1464, 1470, 1474 e 1488 a 1494 do TC 000.919/2011-0, com o objetivo de dar 

prosseguimento à análise relativa aos recursos repassados pelo Ministério das Cidades pela 

Portaria MCID 515/2011, no valor de R$ 331.600.000,00, por determinação do item 9.1.1 do 

Acórdão 860/2013-TCU-Plenário. 

Acórdão 3301/2014-TCU-Plenário: Foi determinado ao Ministério das Cidades que apresente 

plano de ação, no prazo de sessenta dias, detalhando cronograma físico-financeiro para finalização 

das obras objeto dos contratos de repasse CT 0367.936-65, CT 0367.937-79, CT 0367.938-83, 

CT 0367.939-97, CT 0367.940-24, CT 0367.941.38, CT 0367.942.42 e CT 0367.943-57, decorrentes 

da Portaria MCid 515/2011; e determinado à Caixa Econômica Federal que, no caso de eventuais 

rescisões dos contratos de repasses indicados no item anterior, avalie se as execuções parciais podem 

ser consideradas úteis e em que medida podem ser acolhidas como legítimas as execuções financeiras 

nos citados acordos. 

28. TC 013.555/2013-8 (Secex/RJ) - REPR 

Objeto: Trata-se de processo apartado de representação, mediante cópias, no mínimo das peças 

1392, 1393, 1403, 1413 a 1426, 1470, 1473 e 1495 do TC 000.919/2011-0, com o objetivo de dar 

prosseguimento à análise relativa aos contratos 105/2011, 25/2011 e seu aditivo, celebrados com a 

empresa Metrópolis Projetos Urbanos Ltda. com recursos repassados pelo Ministério da Integração 

Nacional – MI, por determinação do item 9.1.2 do Acórdão 860/2013-TCU-Plenário. 

Acórdão 33/2014-TCU-Plenário: Foi conhecida a representação, para deixar de efetuar 

proposta quanto ao mérito, pois os fatos tratados serão apreciados no processo de monitoramento 

TC 013.559/2013-3; realizado encaminhamento de cópia destes autos e deste acórdão, acompanhado 

da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração Nacional, de modo a subsidiar a análise 

que ora empreende da prestação de contas da transferência objeto da Portaria MI 27/2011, referente 

ao Termo de Compromisso 2/2011, firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro; e 

apensamento destes autos ao processo TC 013.559/2013-3, com fulcro no art. 169, inciso I, do 

Regimento Interno, no qual é monitorada a implementação, pelo Ministério da Integração Nacional, 

de plano de ação, previsto no item 9.2 do acórdão 860/2013-Plenário, para análise e aprovação das 

contas dos recursos repassados com base nas Portarias MI 23/2011 (termo de compromisso 4/2011 - 
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Sumidouro); MI 24/2011 (termo de compromisso 3/2011 - Petrópolis); 25/2011 (termo de 

compromisso 5/2011 - Teresópolis); 26/2011 (termo de compromisso 1/2011 - Nova Friburgo); 

27/2011 (termo de compromisso 2/2011 - Governo do Estado do Rio de Janeiro); 29/2011 (termo de 

compromisso 6/2011 - Areal); MI 30/2011 (termo de compromisso 7/2011 - Bom Jardim); 41/2011 

(termo de compromisso 8/2011 - São José do Vale do Rio Preto). 

29. TC 025.143/2013-1 (Secex/RJ) - Relatório de Levantamento 

Objeto: Relatório de Levantamento sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC). O objetivo do trabalho foi conhecer as medidas que o Governo Federal, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro e os municípios fluminenses mais sujeitos a riscos relacionados a catástrofes 

climáticas estão adotando para reduzir o impacto de eventuais desastres naturais. 

Acórdão 760/2014-TCU-Plenário: Foi  recomendado à Casa Civil da Presidência da República, 

com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a 

conveniência e a oportunidade de: criar ou aperfeiçoar meios de transferência voluntária de recursos 

e linhas de crédito oficiais que tenham por finalidade a garantia de condições apropriadas aos 

municípios brasileiros para o desempenho de ações de prevenção, mitigação e preparação associadas 

à proteção e à defesa civil, haja vista os diplomas legais pertinentes (Leis 12.340/2010 e 12.608/2012) 

não especificarem mecanismos de transferências federais para tais ações; propor ao Congresso 

Nacional a alteração da Lei 12.340/2010, especialmente com vistas a ampliar a abrangência de 

custeio pelo Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP), de modo a alcançar ações de 

prevenção, mitigação e preparação para desastres; elaborar mapeamento contendo as áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos; elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e 

instituição de órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo 

órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC; elaborar plano de 

implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre; criar mecanismos de controle e 

fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; elaborar carta 

geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança 

dos novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento de agregados para a construção civil;  

ratificar a recomendação ao Ministério das Cidades, com fulcro nos arts. 14 e 16 da Lei 12.608/2012, 

e no inciso III, do art. 3º, da Lei 11.977/2009, e no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União, para que avalie a conveniência e a oportunidade de que, no que diz 

respeito aos municípios mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos no Estado do Rio de Janeiro 

(Angra dos Reis, Barra Mansa, Mangaratiba, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e 

Teresópolis), sejam priorizados programas habitacionais, de forma a efetivar, com urgência, a 

relocação de famílias residentes em áreas de risco ou que tenham sido desabrigadas, em especial no 

que diz respeito aos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, onde há 

aproximadamente 35.000 residências nessas condições (item 289.1 deste Relatório);  ratificar a 

recomendação ao Ministério da Integração Nacional, com fulcro no § 4º do art. 3º-A da Lei 

12.340/2010, e no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para 

que, a despeito de ainda não ter sido regulamentado o cadastro previsto no art. 3º-A da 

Lei 12.340/2010, publique periodicamente, por sua importância preventiva, informações sobre a 

evolução das ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, nos Municípios já 

sabidamente sujeitos a esses riscos, ou seja, aqueles que rotineiramente vêm sendo alvos de 

catástrofes climáticas (item 232.2 deste Relatório);  ratificar a recomendação ao Ministério da 

Integração Nacional para que implemente e regulamente o Plano Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, consoante previsto no inciso VIII, e nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 12.608/2012 (item 270.1 

deste Relatório); ratificar a recomendação para a Secretaria Nacional de Defesa Civil e para o 

Ministério da Integração Nacional, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal de 
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Contas da União, para que avalie a conveniência e a oportunidade de realização de eventos de 

capacitação dos gestores estaduais e municipais quanto ao uso do Cartão de Pagamento de Defesa 

Civil (item 254 deste Relatório). 

30. TC 013.678/2015-9 (Secex/RJ) - MON 

Objeto: Monitoramento do cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do acórdão 3.301/2014-Plenário 

(9.1. determinar ao Ministério das Cidades que apresente plano de ação, no prazo de sessenta dias, 

detalhando cronograma físico-financeiro para finalização das obras objeto dos contratos de repasse 

CT 0367.936-65, CT 0367.937-79, CT 0367.938-83, CT 0367.939-97, CT 0367.940-24, 

CT 0367.941.38, CT 0367.942.42 e CT 0367.943-57, decorrentes da Portaria MCid 515/2011; 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que, no caso de eventuais rescisões dos contratos de 

repasses indicados no item anterior, avalie se as execuções parciais podem ser consideradas úteis e 

em que medida podem ser acolhidas como legítimas as execuções financeiras nos citados acordos). As 

referidas obras dizem respeito à macrodrenagem e contenção de encostas e devem beneficiar os 

municípios fluminenses de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. 

Acórdão 1828/2015-TCU-Plenário: Foi determinado ao Ministério das Cidades que preste 

apoio aos municípios contemplados com recursos repassados à Caixa Econômica Federal por meio 

da Portaria MCid 515/2011, haja vista a existência de programa de trabalho no orçamento da União 

de 2015 especificamente voltado a esse mister (PT 15.451.2040.8865.001 - apoio ao planejamento e 

execução de obras de contenção de encostas em áreas urbanas - contenção de encostas), com verba 

prevista de R$ 185,7 milhões; à Secretaria de Controle Externo no Rio de Janeiro que, em 2016, autue 

processo de acompanhamento para verificar o andamento das obras referentes aos recursos 

repassados pelo Ministério das Cidades à Caixa Econômica Federal por meio da Portaria MCid 

515/2011. 

31. TC 016.426/2015-0 (Secex/RJ) - MON 

Objeto: Monitoramento das determinações do Acórdão 760/2014-TCU-Plenário. Ainda não 

julgado. 

32. TC 003.688/2013-5 (SeinfraUrbana) - RA 

Objeto: Auditoria de Conformidade no Ministério das Cidades (Vinculador) e na Caixa 

Econômica Federal - MF, no período de 18/2/2013 a 1/3/2013, com o objetivo de verificar as obras de 

controle de inundação, drenagem e recuperação ambiental das bacias dos Rios Príncipe, Imbuí e 

Paquequer em Teresópolis/RJ. A Auditoria é decorrente do Acórdão 2382/2011-TCU-Plenário 

(TC 028.136/2010-1). 

Acórdão 2308/2013-TCU-Plenário: Foi determinada a oitiva do Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) (CNPJ 10.598.957/0001-35), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronunciasse a 

respeito dos indícios de sobrepreço no valor de R$ 17.681.501,23 do contrato 3/2013-INEA (item 3.1 

do relatório), bem como da ausência de detalhamento do projeto básico para itens relevantes na 

planilha orçamentária (item 3.3 do relatório); da empresa Dimensional Engenharia Ltda. 

(CNPJ 00.299.904/0001-60), para que, se assim o desejasse, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

pronunciasse a respeito dos indícios de sobrepreço no valor de R$ 17.681.501,23 do contrato 3/2013-

INEA (item 3.1 do relatório), bem como da ausência de detalhamento do projeto básico para itens 

relevantes na planilha orçamentária (item 3.3 do relatório); as audiências do Sr. João Carlos Grilo 

Carletti (CPF 740.938.867-68), na qualidade de Coordenador de Obra do Inea (de 5/10/2012 até 

1/3/2013), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse razões de justificativa por ter 

aprovado o projeto básico e o orçamento do objeto licitado contendo indícios de sobrepreço frente 

aos valores de mercado no total de R$ 17.681.501,23, em função, principalmente, da adoção 

injustificada dos custos do Emop em detrimento do Sinapi, em desacordo com os preceitos da LDO 

2013 (Lei 12.708/2012) (3.1); do Sr. Luiz Manoel de Figueiredo Jordão, (CPF 499.762.117-53), na 

qualidade de Diretor de Obras do INEA, responsável pela área técnica que solicitou a abertura do 

processo licitatório e estabeleceu os critérios referentes à qualificação técnica do certame, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse razões de justificativa por ter permitido a abertura de 

licitação amparada em orçamento contendo indício de sobrepreço frente aos valores de mercado no 
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total de R$ 17.681.501,23, decorrente, majoritariamente, da adoção injustificada do Emop em 

detrimento do Sinapi, em desacordo com os preceitos da LDO 2013 (Lei 12.708/2012) (3.1); e ter 

permitido, por meio de pareceres técnicos, a continuidade do processo licitatório do Edital da 

Concorrência 19/2012 - INEA, contendo indícios de restrição à competitividade do certame (3.2); ao 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) informar a este Tribunal se foi dado início às obras relativas 

ao Contrato 03/2013 firmado, em 18/2/2013, com a empresa Dimensional Engenharia Ltda., visto que, 

até o término dos trabalhos de fiscalização, a Ordem de Serviço não havia sido expedida; as 

justificativas para o atraso e descreva a fase em que se encontra a obra. 

33. TC 011.479/2015-9 (SeinfraUrbana) – RA 

Objeto: Auditoria de Conformidade no Ministério das Cidades (Vinculador), Instituto Estadual 

do Ambiente e Caixa Econômica Federal, no período de 1/6/2015 a 2/6/2015, com o objetivo de 

fiscalizar as obras de controle de inundações na bacia do Rio Príncipe em Teresópolis/RJ. A Auditoria 

é decorrente do Acórdão 1184/2015-TCU-Plenário (TC 029.823/2014-5). Ainda não julgado. 

34. TC 011.481/2015-3 (SeinfraUrbana) – RA 

Objeto: Auditoria de Conformidade no Ministério das Cidades (Vinculador), Instituto Estadual 

do Ambiente e Caixa Econômica Federal, no período de 3/6/2015 a 5/6/2015, com o objetivo de 

fiscalizar as obras de controle de inundações na bacia do Rio Bengalas em Nova Friburgo/RJ. A 

Auditoria é decorrente do Acórdão 1184/2015-TCU-Plenário (TC 029.823/2014-5). 

Acórdão 2714/2015-TCU-Plenário e Acórdão 2992/2015-TCU-Plenário: Foram determinadas 

as oitivas do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, do Instituto Estatual do Ambiente 

e do Consórcio Rio Bengalas (CNPJ 17.612.173/0001-63), para que se manifestassem acerca dos 

indícios de irregularidades apurados neste relatório de auditoria quanto à mudança do objeto licitado 

devido às alterações contratuais acima dos limites permitidos pela art. 65 da Lei 8.666/1993 e o 

disposto na Decisão 215/1999-TCU-Plenário, e que teve por consequência a elevação do preço 

original de ambas as intervenções abrangidas pelo Contrato 09/2013-Inea (Achado III.1); da alegada 

existência de incompatibilidade entre os repasses financeiros relativos ao Termo de Compromisso 

367.938-83/2011 e a execução física da obra objeto do Contrato 09/2013-Inea, em face do disposto no 

art. 40, inciso XIV, alínea “b”, e no art. 66 da Lei 8.666/1993 (Achado III.2); das paralisações e do 

baixo andamento das obras objeto do Contrato 09/2013-Inea, incompatível com o caráter emergencial 

das intervenções, tendo em vista o disposto no art. 66 da Lei 8.666/1993 (Achado III.2); dos riscos de 

não cumprimento dos atuais prazos de conclusão das obras objeto do Contrato 09/2013-Inea em 

função de pendências relativas a desapropriações de áreas e de construções localizadas ao longo das 

intervenções, tendo em vista o disposto no art. 66 da Lei 8.666/1993 (Achado III.2); do cumprimento 

das disposições constantes dos arts. 14, 15, 17, §§ 1º e 2º, do Decreto 7.983/2013 nos aditamentos 

realizados no Contrato 09/2013-Inea, encaminhando a este Tribunal planilha demonstrativa de 

cálculo. Foram determinadas as audiências dos seguintes responsáveis: Marco Aurélio Damato 

Porto, Presidente do Inea, e Fernando Antônio de Freitas Mascarenhas, Diretor de Recuperação 

Ambiental do Inea, para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa por 

celebrarem o Termo Aditivo 59/2014-Inea e os respectivos termos de re-ratificação, que promoveram 

significativas alterações no Contrato 09/2013-Inea, descaracterizando o objeto licitado, sem 

observância aos limites legais impostos pelo art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993 e pela 

jurisprudência do TCU, a exemplo da Decisão 215/1999-Plenário e dos Acórdãos 749/2010, 

2.819/2011, 2.059/2013 e 1.498/2015, todos do Plenário; Alan Carlos Vieira Vargas, fiscal do 

contrato, João Carlos Grilo Carletti, na qualidade de supervisor do contrato, por confeccionarem 

parecer propondo diversas alterações no projeto licitado, sem justificativas adequadas e suficientes 

das alterações tidas por necessárias, não embasadas em estudos técnicos pertinentes, e sem 

demonstrar devidamente o interesse público nas alterações promovidas e a natureza superveniente 

dos fatos ensejadores das modificações, em relação ao momento da licitação. 

35. TC 003.137/2014-7 (SeinfraUrbana) - RA 

Objeto: Auditoria em obras de controle de inundações nas bacias dos Rios Iguaçu, Botas e 

Sarapuí no RJ. 
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Acórdão 2648/2014-TCU-Plenário: Foi comunicado à  Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 103, caput, da 

Lei 12.919/2013 (LDO 2014), que foram detectados indícios de irregularidades graves do tipo IG-P 

(inciso IV do §1º do art. 98 da LDO 2014) na Concorrência INEA 29/2013 e no Contrato 2/2014-

INEA, relativo às obras de controle de inundação por meio de dragagem/aprofundamento do leito do 

rio Sarapuí, tendo em vista a falta de definição dos quantitativos dos serviços de escavação e 

transporte, que juntos correspondem a 50% do valor total previsto para as obras, bem como a 

ausência de estudos técnicos e econômicos que justificassem a adoção de método de escavação não 

usual, e que o TCU reavaliará a recomendação de paralisação caso o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) adote a seguinte medida corretiva: anulação da Concorrência 29/2013 do INEA para 

complementação das obras de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das 

bacias dos Rios Iguaçu/Botas e Sarapuí na Baixada Fluminense, e, por consequência, do Contrato 

2/2014-INEA, que decorreu dela. Foram promovidas a audiência da Sra. Marilene de Oliveira Ramos 

Múrias (CPF 742.396.357-72), com base no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso 

IV, do Regimento Interno do TCU, na qualidade de ex-Presidente do INEA, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar razões de justificativas por ter aprovado o projeto básico utilizado na 

licitação 29/2013-INEA sem que ele atendesse aos requisitos previstos no art. 6º, inciso IX, e no art. 

7º, §4º, da Lei 8.666/1993, bem como à Súmula TCU 261/2010, assumindo o risco de ocasionar danos 

ao erário durante a realização dos serviços de dragagem e movimentação de terra do Rio Sarapuí; a 

audiência do Sr. Frederico Augusto Valverde Nascimento (CPF 920.547.817-20), com base no art. 43, 

inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, na qualidade de 

engenheiro da Caixa Econômica Federal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar razões de 

justificativas por ter aprovado o Laudo de Análise de Engenharia aprovando o projeto da obra sem 

que este contivesse informações suficientes para embasar as quantidades dos principais itens de 

serviços da planilha do Termo de Compromisso 0351.035-27/2011; a oitiva do Consórcio CFG - FW, 

formado pelas empresas Construtora Ferreira Guedes S.A. e FW Empreendimentos Imobiliários e 

Construções Ltda., do Ministério das Cidades e da CEF, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

pronunciem, se assim desejarem, a respeito dos indícios de irregularidade tratados nos presentes 

autos. Foi dada ciência ao INEA de que foi verificada a realização de licitação com base em projeto 

básico deficiente, o que infringe o art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93 e a Súmula TCU 261/2010, e que, 

para que o projeto básico seja considerado apto para ser licitado, será necessária a adoção das 

seguintes medidas: realizar levantamentos topográficos e batimétricos de todo trecho compreendido 

pelas obras, ou seja, entre as estacas de numeração de 577 + 0,198 até 809 + 14,22, bem como a 

realização das seções transversais de cada estaca, no sentido de viabilizar a obtenção dos volumes de 

solo a ser dragado no leito do Rio Sarapuí com precisão suficiente, conforme determina o inciso IX do 

art. 6º da Lei 8.666/93; realizar estudo técnico e econômico para avaliar a melhor solução para 

realização dos serviços de dragagem, confrontando possíveis metodologias construtivas e 

considerando no estudo, em especial, o uso de escavadeira hidráulica associada a batelão, tendo em 

vista este ser um método usualmente adotado em outras obras semelhantes; adotar local devidamente 

licenciado e apto a receber os resíduos que vierem a ser gerados nos serviços de escavação e 

dragagem; readequar planilha orçamentária em função do método construtivo que vier a ser adotado 

e das quantidades calculadas com base no novo projeto básico, considerando, inclusive, o quantitativo 

que será utilizado no dique carroçável, se for o caso. Foi dada ciência ao INEA de que foi verificada a 

realização de licitação anteriormente à aprovação do projeto pela Caixa Econômica Federal, 

mandatária da União, o que infringe o art. 7º, § 2º da Lei 8.666/93 e a jurisprudência do TCU, 

sintetizada no Acórdão 2099/2011-TCU-Plenário, itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3. 

Acórdão 1212/2015-TCU-Plenário: Foi comunicado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades graves do tipo IG-

P, que se enquadram no disposto no inciso IV do § 1º do art. 112 da Lei 13.080/2015 (LDO 2015), 

apontados no Contrato 02/2014-INEA, relativo às obras de complementação de intervenções 

estruturais do projeto de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias 
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dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí (Projeto Iguaçu), subsistem e que o TCU reavaliará a 

recomendação de paralisação caso o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) adote a seguinte medida 

corretiva: anulação da Concorrência 29/2013 e, por consequência, do Contato 02/2014-INEA. Foram 

notificados o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal de que subsistem indícios de 

irregularidades graves do tipo IG-P, que se enquadram no disposto no inciso IV do § 1º do art. 112 da 

Lei 13.080/2015 (LDO 2015), nas obras de complementação de intervenções estruturais do projeto de 

controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias dos Rios Iguaçu, Botas e 

Sarapuí, ensejando a manutenção do bloqueio de recursos federais para a referida obra, conforme 

deliberado pelo Congresso Nacional, Lei 13.115/2015 (LOA 2015 – Anexo VI), enquanto não anulada 

a Concorrência 29/2013 e, por consequência, o Contato 02/2014-INEA, ou enquanto não deliberado 

de maneira diversa pelo Congresso Nacional. Foi determinado ao INEA, com fulcro no art. 43, inciso 

I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU que, em caso de rescisão 

do Contrato 02/2014-INEA ou anulação da Concorrência 29/2013 e, por consequência, do Contato 

02/2014-INEA, remeta ao TCU, no prazo de até 15 (quinze) dias, elementos comprobatórios do 

respectivo ato, para que seja possível reavaliar a recomendação ao Congresso Nacional de bloqueio 

de recursos federais para o empreendimento. Foi promovida a audiência do Sr. Luiz Manoel 

Figueiredo Jordão - CPF: 499.763.117-53 para que apresentasse, nos termos do art. 43, inciso II, da 

Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, razões de justificativa acerca dos indícios de irregularidade decorrentes da conduta de atestar a 

compatibilidade com a legislação vigente do projeto básico levado à licitação no Edital da 

Concorrência 29/2013 do INEA, sem apontar as falhas do mencionado projeto que o tornam inapto a 

atender o que preconiza os art. 6º, inciso IX, e arts. 7º e 12 da Lei 8666/1993, além da Súmula 

261/2010 do Tribunal de Contas da União, uma vez que, consoante registrado no Relatório de 

Auditoria 57/2014 deste TCU, o projeto apresenta, dentre outras, as seguintes falhas: (i) informações 

insuficientes e inconsistentes (ausência de batimetria e insuficiência de levantamentos topográficos); 

(ii) metodologia inadequada de medição e de estimação dos quantitativos de escavação; (iii) ausência 

de estudo de viabilidade técnica e econômica para definição do método construtivo e (iv) previsão de 

disposição do material dragado em local inadequado. 

37. TC 014.355/2015-9 (SeinfraUrbana) - RA 

Objeto: Auditoria de Conformidade no Ministério das Cidades (Vinculador), Instituto Estadual 

do Ambiente e Caixa Econômica Federal, no período de 16/6/2015 a 16/6/2015, com o objetivo de 

fiscalizar as obras de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias dos 

Rios Iguaçu/Botas e Sarapuí na Baixada Fluminense. A Auditoria é decorrente do Acórdão 

1184/2015-TCU-Plenário (TC 029.823/2014-5). 

Acórdão 2221/2015-TCU-Plenário: Foi comunicado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades graves do tipo IG-

P, apontados no Contrato 02/2014-Inea, relativo às obras de complementação de intervenções 

estruturais do projeto de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias 

dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí (Projeto Iguaçu), não mais se enquadram no inciso IV do § 1º do art. 

112 da Lei 13.080/2015 (LDO 2015), tendo sua classificação sido alterada para IG-C (inciso VI do § 

1º do art. 112 da mesma Lei), em função de o Inea estar realizando as tratativas para rescindir o 

contrato e o Ministério das Cidades já haver assegurado que não serão direcionados recursos 

públicos federais para o pagamento de quaisquer valores inerentes a essa avença; foi determinado à 

SeinfraUrbana/Siob que, em relação à obra de controle de inundações nos Rios Iguaçu, Botas e 

Sarapuí/RJ, reclassifique, no sistema Fiscalis, o achado “projeto básico deficiente ou desatualizado”, 

referente ao Edital de Concorrência Inea 29/2013 e ao Contrato 02/2014-Inea, o qual teve sua 

classificação no âmbito do TCU alterada de IG-P para IG-C, em função de o Inea estar realizando as 

tratativas para rescindir o contrato e o Ministério das Cidades já haver assegurado que não serão 

direcionados recursos públicos federais para o pagamento de quaisquer valores inerentes a essa 

avença; foi encaminhada cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o 

fundamentam, para o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e o Instituto Estadual do 
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Ambiente do Rio de Janeiro (Inea); e foi apensado o presente processo ao TC 003.137/2014-7, com 

fundamento nos arts. 2º, inciso VIII, e 36 da Resolução-TCU 259/2014. 

38. TC 007.488/2015-7 (SeinfraUrbana) - RA 

Objeto: Auditoria de Conformidade no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no 

período de 8/4/2015 a 8/4/2015, com o objetivo de fiscalizar a regularidade das obras de implantação 

do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. A Auditoria é decorrente de 

deliberação constante em Despacho de 31/3/2015 do Exmo. Sr. Ministro Bruno Dantas 

(TC 004.612/2015-9). 

Acórdão 2529/2015-TCU-Plenário: Foi determinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) 

que, antes da publicação do edital de concorrência para contratação de empresa para execução das 

obras/serviços de engenharia para construção do complexo técnico/administrativo do Cemaden, no 

parque tecnológico de São José dos Campos/SP, promovessem as correções das seguintes 

impropriedades: insuficiência de justificativas técnicas para o parcelamento do objeto por 

especialidades, em dissonância com o art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993; existência de diversas 

inconsistências na planilha orçamentária, em afronta à Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “f”: 

presença de 217 itens com preços diferentes para serviços idênticos; presença de itens com código de 

referência diferente da descrição, a exemplo do item concreto usinado bombeado fck=30MPa, cujo 

código Sinapi é 74138/4, que aparece, em algumas das planilhas orçamentárias, com o código 

74138/3, que corresponde a um concreto de menor resistência (fck=25MPa); ausência de pesquisa de 

mercado adequada para definição dos custos de todos os serviços não referenciados em sistemas 

oficiais, a exemplo dos no-breaks e dos quadros elétricos; retirada completa do item “administração 

local” do orçamento da obra, em afronta ao disposto no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário (item 3.2 

do relatório); retirada dos itens “edifício do supercomputador” e “sistema de segurança” do 

orçamento da obra sem garantias de manutenção da funcionalidade e adequação do interesse público 

do empreendimento, em afronta ao art. 12, inciso II, da Lei 8.666/1993; adoção de critérios 

inadequados de habilitação; exigência de comprovação de itens pouco relevantes financeiramente, 

inferiores a 1% do valor global da obra, para fins de demonstração de capacidade técnico-

operacional, em afronta ao art. 30 da Lei 8.666/1993 e à Súmula 263/2011 do TCU, a exemplo dos 

itens “impermeabilização com manta asfáltica”, “estrutura metálica para cobertura”, “pele de 

vidros” e “esquadrias”; exigência de comprovação de execução de serviço (cobertura com telhas 

metálicas) que, apesar de constar em projeto, não integra a planilha orçamentária, além de não se 

mostrar técnica e financeiramente relevante, em afronta ao art. 30 da Lei 8.666/1993 e à Súmula 

263/2011 do TCU; e exigência de quantitativo superior a 50% do volume a ser executado 

(esquadrias), para fins de demonstração de capacidade técnico-operacional, em afronta aos art. 3º, § 

1º, inciso I, e 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 

2.171/2013 e 2.666/2013, ambos do Plenário. 

39. TC 029.147/2015-8 (SeinfraUrbana) - MON 

Objeto: Monitoramento das determinações do Acórdão 2529/2015-TCU–Plenário. Ainda não 

julgado. 

40. Releva informar, ainda, que há, no âmbito do TCU, Relatório de Auditoria em curso de 

natureza operacional (TC 035.869/2015-1), com execução prevista para fevereiro de 2016, cujo 

objetivo é realizar diagnóstico sobre o grau de execução das obras para prevenção de desastres 

naturais, atingimento das metas do PPA e levantamento das causas de eventuais atrasos encontrados. 

CONCLUSÃO 

41. De acordo com o exposto, propomos ao Tribunal informar ao Exmo. Sr. Vicente Cândido, 

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - especificamente quanto à questão 

dos recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional (Programa 1029 – Resposta aos 

Desastres e Reconstrução), transferidos no montante de R$ 7.000.000,00 à Prefeitura de Teresópolis - 

MI 25/2011 (Termo de Compromisso 5/2011 - Teresópolis), que se destinavam a ações de socorro, 

assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços públicos essenciais -, que tais recursos já foram 
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objeto de fiscalização pelo TCU, desde 2011, por meio de diversos instrumentos de fiscalização. 

Inicialmente, por meio do TC 000.919/2011-0 - Relatório de Acompanhamento – RACOM - Secex/RJ, 

no exercício de 2011; posteriormente, por meio do TC 013.559/2013-3 – Monitoramento - Secex/RJ, 

em 2013; e, atualmente, por meio do TC 027.740/2015-3 – Monitoramento - Secex/RJ. 

42. Cumpre informar que, tendo em vista o fato de o Ministério da Integração Nacional haver 

fixado prazo, até março de 2016, para a conclusão das análises das prestações de contas pendentes e 

o envio das eventuais Tomadas de Contas Especiais ao Tribunal de Contas da União, dentre as quais 

se encontra elencada a prestação de contas relativa aos referidos recursos objeto da presente SCN 

(peça 8, p. 1-10), e considerando que esta ação está sendo alvo de monitoramento pelo TCU, por meio 

do TC 027.740/2015-3 – Monitoramento - Secex/RJ, pode-se afirmar que os recursos objeto da 

presente SCN já estão sendo devidamente fiscalizados, não ensejando a realização de nova 

fiscalização pelo TCU. 

43. Isto posto, no âmbito da presente SCN, o pleito da referida Comissão já está atendido pelo 

TCU, não ensejando a realização de nova fiscalização, tendo em vista que já há trabalhos realizados e 

outros em andamento que abordam exatamente os quesitos indicados pela Comissão solicitante. 

44 Ademais, a realização de um procedimento fiscalizatório in loco em recursos públicos 

federais repassados em 2011 para “ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos 

serviços públicos essenciais”, medidas estas de caráter emergencial e resultados/objetivos 

temporários, que não se protraem no tempo e, portanto, impossibilitam a aferição hoje de sua 

execução física. No entanto, como já ressaltado, esta verificação já foi realizada à época e a devida 

prestação de contas encontra-se em apreciação pelo órgão concedente, Ministério da Integração 

Nacional, o qual se comprometeu a finalizar a apreciação da referida documentação até março de 

2016, com o consequente envio das eventuais tomadas de contas especiais decorrentes de 

irregularidades constatadas. 

45. Cabe ainda ressaltar que já foi autuada outra Solicitação do Congresso Nacional acerca do 

mesmo tema em 20/12/2011 (TC 037.696/2011-4), na qual a mesma solicitante, Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 972/2011/CFFC-

P, de 8/12/2011, requeria a realização de fiscalização das verbas federais transferidas aos municípios 

da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro atingidos pela tragédia climática do mês de janeiro 

de 2011 (Proposta de Fiscalização e Controle 10/2011, de autoria do Deputado Glauber Rocha), 

verbas estas que abarcavam o objeto da presente SCN. 

46. Na ocasião, este Tribunal, por meio do Acórdão 1178/2012-TCU-Plenário, elencou todos os 

trabalhos realizados pelo órgão que já atendiam à referida solicitação, posicionando-se no sentido de 

enviar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados os principais 

documentos elaborados naquelas fiscalizações. 

47 Desta forma, ante a inequívoca similaridade da referida SCN com este processo, a proposta 

de encaminhamento deverá ser no mesmo sentido. 

ENCAMINHAMENTO 

48. Diante do exposto, submete-se a presente Solicitação do Congresso Nacional, formulada por 

intermédio do Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 

Deputados, Exmo. Sr. Vicente Cândido, de 11/11/2015, de autoria do Deputado Federal Cabo 

Daciolo, por meio do Requerimento 45/2015, de 16/7/2015 (peça 1, p. 2-5), propondo, no mesmo 

sentido no Acórdão 1178/2012-TCU-Plenário, proferido no TC 037.696/2011-4, que tratava de 

Solicitação do Congresso Nacional de similar teor, o seguinte encaminhamento: 

a) conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4º, 

inciso I, alínea “b”, da Resolução-TCU 215/2008; 

b) informar, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, à Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 

b.1) os recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional (Programa 1029 – Resposta 

aos Desastres e Reconstrução), no montante de R$ 7.000.000,00, ao Município de Teresópolis - MI 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

25/2011 (Termo de Compromisso 5/2011 - Teresópolis), que se destinavam a ações de socorro, 

assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços públicos essenciais, já foram objeto de análise 

pelo TCU, desde 2011, por meio de diversos instrumentos de fiscalização e controle, no âmbito dos 

seguintes processos: TC 000.919/2011-0 - Relatório de Acompanhamento – RACOM - Secex/RJ, no 

exercício de 2011; TC 013.559/2013-3 – Monitoramento - Secex/RJ, em 2013; e, atualmente, 

TC 027.740/2015-3 – Monitoramento - Secex/RJ; 

b.2) o Ministério da Integração Nacional fixou prazo até março de 2016 para a conclusão das 

análises das prestações de contas pendentes relativas aos recursos públicos federais repassados para 

ações emergenciais aos municípios atingidos pela catástrofe climática ocorrida em 2011, os quais 

abrangem a verba pública objeto da presente Solicitação do Congresso Nacional, conforme 

informação prestada pelo aludido ministério no âmbito do Monitoramento TC 027.740/2015-3, 

autuado justamente para acompanhar o deslinde da questão, o que demonstra estar o Tribunal 

fiscalizando a regularidade da utilização dos recursos em apreço desde a ocorrência do sinistro que 

motivou seu repasse ao Município de Teresópolis até o momento atual; 

c) encaminhar à comissão solicitante cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que 

o fundamentarem, acompanhados das peças 5 a 10 destes autos, nas quais estão consubstanciados os 

resultados de todos os trabalhos realizados pelo Tribunal no objeto desta Solicitação do Congresso 

Nacional, bem como o Ofício 505/AECI/GM/MI, de 16/11/2015, por meio do qual o Ministério da 

Integração Nacional informa, no âmbito do TC 027.740/2015-3, a finalização, até março de 2016, da 

análise das prestações de contas referentes aos recursos federais em apreciação neste processo, com 

a consequente remessa a este Tribunal das Tomadas de Contas Especiais advindas de irregularidades 

com dano ao erário verificadas naquele exame; 

d) considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, § 2º, 

inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 

e) arquivar o presente processo, conforme preconiza o art. 8º, § 2º, inciso III, da Resolução-

TCU 215/2008.” 

 

2.  O diretor responsável e o titular da unidade técnica ratificaram a proposta de encaminhamento 

acima transcrita (peças 12 e 13). 

  É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Trata-se de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 

Deputados (CFFC) para que o Tribunal de Contas da União fiscalize o montante de R$ 7 milhões de 

recursos federais repassados para a adoção de medidas emergenciais por parte do Município de 

Teresópolis/RJ, atingido por fortes chuvas no início de 2011. 

2. Preliminarmente, a solicitação deve ser conhecida, eis que a referida Comissão, nos termos do 

art. 4º, inciso I, alínea “b”, da Resolução TCU 215/2008, possui legitimidade para o pleito. 

3. De início, registro que a motivação da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 2015, de 

autoria do Deputado Federal Cabo Daciolo, de acordo com o teor de seu requerimento (peça 1), se 

baseia em fatos noticiados pela imprensa, em particular, direcionamento e fraude na contratação de 

construtoras, ausência de comprovantes de pagamento, além de denúncia de pagamento de propinas a 

secretários municipais. 

4. O Parecer apresentado pelo Relator da mencionada Proposta de Fiscalização e Controle, 

Deputado Delegado Waldir, foi aprovado pela CFFC, na reunião ordinária de 11/11/2015. 

5. Conforme consta do Plano de Execução do referido Parecer, a Proposta de Fiscalização e 

Controle em apreciação seria executada com o auxílio do TCU com vistas a verificar a regular 
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aplicação dos recursos repassados à municipalidade pela União, bem como corrigir e punir os 

responsáveis por eventuais desvios. 

6. No âmbito desta Corte de Contas, a Secretaria de Controle Externo do Estado do Rio de 

Janeiro (Secex-RJ) está encarregada de acompanhar a aplicação dos recursos federais descentralizados 

para os entes federativos atingidos pela citada tragédia. 

7. No exame desta solicitação, reproduzido na íntegra no relatório que fundamenta esta 

deliberação, a unidade técnica relatou minuciosamente todos os trabalhos realizados e em andamento 

relacionados aos recursos repassados ao Estado do Rio de Janeiro e aos municípios afetados, o que 

demonstra estar o Tribunal fiscalizando a regularidade da utilização dos recursos em apreço desde a 

ocorrência do sinistro que motivou seu repasse ao Município de Teresópolis até o momento atual. 

8. Releva destacar o TC 000.919/2011-0, que trata de Relatório de Acompanhamento realizado 

pela Secex/RJ, no exercício de 2011, bem como os processos de monitoramento TC 013.559/2013-3 e 

TC 027.740/2015-3. 

9.  O subitem 9.2 do Acórdão 860/2013-Plenário, prolatado no TC 000.919/2011-0, trata, dentre 

outros ajustes, dos recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional, no âmbito do 

Programa 1029 – Resposta aos Desastres e Reconstrução, transferidos no montante de R$ 

7.000.000,00 à Prefeitura de Teresópolis - MI 25/2011, via Termo de Compromisso 5/2011 - 

Teresópolis, que se destinavam a ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos 

serviços públicos essenciais. 

10. O citado decisum determinou ao Ministério da Integração Nacional que encaminhasse plano 

de ação relativo às análises e aprovações das contas dos recursos repassados com base nas seguintes 

Portarias MI: 23/2011 (termo de compromisso 4/2011 - Sumidouro); MI 24/2011 (termo de 

compromisso 3/2011 - Petrópolis); 25/2011 (termo de compromisso 5/2011 - Teresópolis); 26/2011 

(termo de compromisso 1/2011 - Nova Friburgo); 27/2011 (termo de compromisso 2/2011 - Governo 

do Estado do Rio de Janeiro); 29/2011 (termo de compromisso 6/2011 - Areal); MI 30/2011 (termo de 

compromisso 7/2011 - Bom Jardim); 41/2011 (termo de compromisso 8/2011 - São José do Vale do 

Rio Preto). 

11. A determinação presente no item 9.2 do Acórdão 860/2013-Plenário foi monitorada no 

TC 013.559/2013-3, apreciado pelo Acórdão 1.827/2015-Plenário, in verbis: 
“1.10. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar ao Ministério da Integração 

Nacional que, no prazo de noventa dias a contar da notificação desta decisão, conclua todos os trâmites 

necessários à entrada em vigor da metodologia para análise das prestações de contas referentes às 

transferências obrigatórias para ações de socorro, assistência, restabelecimento e recuperação celebradas com 

estados e municípios e encaminhe plano de ação relativo às análises e aprovações das prestações de contas 

ainda pendentes dos recursos repassados com base nas seguintes Portarias MI: 23/2011 (termo de 

compromisso 4/2011 - Prefeitura Municipal de Sumidouro/RJ); 24/2011 (termo de compromisso 3/2011 - 

Prefeitura Municipal de Petrópolis/RJ); 25/2011 (termo de compromisso 5/2011 - Prefeitura Municipal de 

Teresópolis/RJ); 26/2011 (termo de compromisso 1/2011 - Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ); 

27/2011 (termo de compromisso 2/2011 - Governo do Estado do Rio de Janeiro); MI 30/2011 (termo de 

compromisso 7/2011 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim/RJ); e 41/2011 (termo de compromisso 8/2011 - 

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto/RJ). 

(...)”. 

12. Consoante relatado pela unidade instrutiva, a determinação específica insculpida no item 

1.10 do Acórdão 1.827/2015-Plenário está em fase de monitoramento por meio do TC 027.740/2015-3, 

autuado em 8/10/2015, no qual o Ministério da Integração Nacional informou que fixou prazo até 

março de 2016 para a conclusão das análises das prestações de contas pendentes relativas aos recursos 

públicos federais repassados para ações emergenciais aos municípios atingidos pelo desastre natural. 

13. Assim, cumpre encaminhar à CFFC as informações coletadas pela Secex-RJ e considerar a 

presente solicitação integralmente atendida, conforme disposto no art. 17, incisos I e II, da Resolução 

TCU 215/2008. 

 Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à 

deliberação deste Egrégio Plenário. 
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ACÓRDÃO Nº 280/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 031.456/2015-4.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  II – Solicitação do Congresso Nacional 

3. Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresópolis - RJ. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ). 

8. Representação legal: não há 

 

9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de solicitação de fiscalização formulada pela 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhada pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vicente Cândido mediante o Ofício nº 389/2015/CFFC-P, de 

11/11/2015, por meio do qual requer ao TCU a realização de auditoria para verificar a regularidade da 

aplicação de recursos federais em Teresópolis (RJ), destinados à recuperação do município, que foi 

atingido por fortes chuvas em janeiro de 2011, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da 

Constituição Federal c/c os art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 

9.2. informar ao Deputado Cabo Daciolo, autor da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 

2015, e ao Presidente Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que: 

9.2.1. os recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional ao Município de 

Teresópolis/RJ, no âmbito do Programa 1029 – Resposta aos Desastres e Reconstrução (Termo de 

Compromisso 5/2011 - Teresópolis), no montante de R$ 7.000.000,00, têm sido objeto de análise e 

acompanhamento pelo TCU desde 2011, por meio dos seguintes instrumentos de fiscalização e 

controle: Relatório de Acompanhamento TC 000.919/2011-0; Monitoramento TC 013.559/2013-3, 

realizado em 2013; e, atualmente, o Monitoramento TC 027.740/2015-3; 

9.2.2. o Ministério da Integração Nacional fixou prazo até março de 2016 para a conclusão das 

análises das prestações de contas pendentes relativas aos recursos públicos federais repassados para 

ações emergenciais aos municípios atingidos pela catástrofe climática ocorrida em 2011, os quais 

abrangem a verba pública objeto da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 2015, conforme 

informação prestada pelo órgão no âmbito do Monitoramento TC 027.740/2015-3, autuado justamente 

para acompanhar o deslinde da questão; 

9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputadas 

cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, acompanhados das peças 5 

a 10 destes autos, nas quais estão consubstanciados os resultados de todos os trabalhos realizados pelo 

Tribunal no objeto da Proposta de Fiscalização e Controle nº 45, de 2015, bem como o Ofício 

505/AECI/GM/MI, de 16/11/2015, por meio do qual o Ministério da Integração Nacional informa a 

finalização, até março de 2016, da análise das prestações de contas referentes aos recursos federais em 

apreciação neste processo; 

9.4. considerar esta solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos 

dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, incisos I e II, da Resolução TCU nº 

215/2008. 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20120626/RES2008-215.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20120626/RES2008-215.doc
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11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0280-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler (Relator), 

Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

 

 

 

 

GRUPO I –  CLASSE III – Plenário 

TC 001.963/2015-5 

Natureza: Consulta. 

Unidade: Senado Federal. 

Interessada: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 

Representação legal: não há. 

 

SUMÁRIO: CONSULTA. ATRIBUIÇÕES QUE CARACTERIZARIAM ALTO NÍVEL DE 

ESPECIFICIDADE, COMPLEXIDADE E RESPONSABILIDADE, DE QUE TRATA O § 1º DO 

ART. 122 DO DECRETO-LEI 200/1967, DE MODO “A APURAR EVENTUAIS DESVIOS DE 

FUNÇÃO E, ASSIM, O DIREITO DOS EX-TITULARES DE FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO 

SUPERIOR – FAS À ANISTIA PREVISTA NA LEI 8.878/1994”. CASO CONCRETO. NÃO 

CONHECIMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório a instrução elaborada pelo auditor da Secretaria de Fiscalização de Pessoal, 

acolhida pelos dirigentes daquela unidade e reproduzida a seguir com ajustes de forma que reputo 

pertinentes (peças 23-25): 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de expediente encaminhado pela Presidente da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa do Senado Federal, Senadora Ana Rita, autuado como consulta por esta 

Unidade Técnica, para que o TCU se manifeste sobre a definição de que tipos de atribuições seriam 

caracterizadas pelo alto nível de especificidade, complexidade e responsabilidade de que trata o § 1º 

do art. 122 do Decreto-lei 200/1967, de modo ‘a apurar eventuais desvios de função e, assim, o direito 

dos ex-titulares de Função de Assessoramento Superior – FAS à anistia prevista na Lei 8.878/1994’ 

(peça 1). 

HISTÓRICO 

2. De início, convém salientar que esta consulta decorre do encaminhamento da matéria pela 

Defensoria Pública da União (DPU) à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 

Senado Federal, com vistas à obtenção de subsídios junto ao TCU para defesa de suposto direito de 

ex-titulares de FAS de serem reintegrados ao serviço público federal na condição de servidores 

efetivos (peça 1, fls. 2/15). 

3. Segundo o arrazoado da DPU, que acompanhou o ofício subscrito pela autoridade 

consulente, os antigos titulares de FAS, ante o indeferimento administrativo de seus pedidos de 

anistia, buscaram, por intermédio do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal 

(Sindsep-DF), a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) com o propósito de obterem o 

deferimento de seus pedidos de enquadramento no serviço público federal. 

4. Com efeito, o MPT autuou o Inquérito Civil n. 000283.2010.10.000/0, o qual resultou na 

expedição da Notificação Recomendatória n. 8133/2010-CODIN, dirigida à Comissão Especial 

Interministerial de Anistia (peças 19/20), senão vejamos: 
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1. Proceda à análise dos pleitos de anistia dos ex-ocupantes de Função de Assessoramento 

Superior (FAS) caso a caso, respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório 

(Recomendação nº 01 do Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ); 

2. Motive as decisões, individualizando cada caso e abstendo-se de lastrear-se em 

fundamentações genéricas (Recomendação n. 07 do Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ); 

3. Considere na instrução e análise dos pleitos de anistia dos ex-ocupantes de Função de 

Assessoramento Superior (FAS) a verdadeira atribuição exercida, sua compatibilidade com o 

regramento dos arts. 122 e seguintes do Decreto-Lei n. 200/1967, de modo a constatar se se tratava de 

autêntico ocupante de função ou cargo em comissão ou, ao contrário, configurava vínculo celetista 

permanente, por prazo indeterminado; 

4. Indefira o pleito de anistia aos detentores de FAS que, de acordo com os dispositivos acima, 

funcionavam em regime de comissionamento; 

5. Defira o pleito de anistia dos ex-ocupantes de FAS que, exercendo atribuições burocráticas 

corriqueiras da Administração, destituídas de especial qualificação e fidúcia requeridas pelos arts. 

122 e seguintes do Decreto-Lei n. 200/1967 e, portanto, incompatíveis com o regime de 

comissionamento, ostentavam vínculo de emprego permanente formado na vigência da Constituição 

anterior, que admitia a contratação de empregados sem concurso público, desde que presentes os 

demais requisitos da Lei n. 8.878/1994; 

5. Encaminhe ao Ministério Público do Trabalho manifestação acerca do cumprimento da 

Notificação, no prazo de trinta dias do recebimento desta. (grifo acrescentado) 

5. Mediante análise individualizada de cada caso, nos termos delineados pelo MPT, a Comissão 

Especial Interministerial de Anistia entendeu que apenas 10 (dez), de um total de 136 requerentes, 

tiveram reconhecida a condição de anistiado até o encaminhamento do documento da DPU à 

autoridade consulente, tendo em vista a constatação de que a maior parte exerceu atribuições 

caracterizadas pelo art. 122 do Decreto-lei 200/1967, isto é, típicas de FAS (peça 22). 

6. Sendo assim, a DPU, em face do mencionado indeferimento e do requerimento expresso de 

representantes de antigos ocupantes de FAS, formulou os seguintes requerimentos: 

1) consultar o Tribunal de Contas da União acerca da correta aplicação dos artigos 122 a 124 

do Decreto nº 200/67, precisamente na definição de que tipos de atribuições existentes na estrutura da 

Administração Pública Federal seriam ‘caracterizadas pelo alto nível de especificidade, 

complexidade e responsabilidade’ de que trata o § 1º do art. 122 do referido Decreto-lei, de forma a 

apurar eventuais desvios de função e, assim, o direito dos ex-titulares de Função de Assessoramento 

Superior - FAS à anistia prevista na Lei nº 8.878/94, nos termos da Notificação Recomendatória nº 

8133/2010 - CODIN, do Ministério Público do Trabalho. 

2) solicitar ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) a prorrogação dos 

trabalhos de revisão de pedidos de anistia conduzidos pela Comissão Especial Interministerial 

constituída no Decreto nº 5.115/04, nos termos de seu art. 5º, de maneira a possibilitar eventual 

reforma de suas decisões após manifestação do TCU a que se refere o item anterior. (grifos no 

original) 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

7. Como se vê, a autoridade consulente é legitimada a formular consultas perante esta Corte de 

Contas, uma vez que a ilustre Senadora subscreveu o Ofício n. 339/2014 – CDH, de 4/11/2014, na 

condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado 

Federal, a teor do disposto no art. 264, inciso IV, do Regimento Interno do TCU. 

8. O mesmo art. 264 prevê, em seu § 1º, que as consultas ‘devem conter a indicação precisa do 

seu objeto, ser formuladas articuladamente e instruídas, sempre que possível, com parecer do órgão 

de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente’. No presente caso, verifica-se que o 

objeto está precisamente indicado e a consulta está formulada de forma articulada (peça 1, fls. 2/15). 

9. Em relação ao § 2º do citado artigo, que exige a demonstração da ‘pertinência temática da 

consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam’, observa-se também a 
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sua observância, uma vez que, conforme salientado pela DPU, as questões afetas ao direito de anistia 

previsto na Lei 8.878/1994 se inserem na competência temática da aludida comissão. 

10. Nada obstante, há que se destacar a dificuldade, senão a impossibilidade, de definir, nos 

termos do objeto da presente consulta, quais as atribuições atinentes à antiga Função de 

Assessoramento Superior – FAS seriam, de fato, caracterizadas pelo alto nível de especificidade, 

complexidade e responsabilidade, sem que cada caso concreto fosse analisado. Noutras palavras, 

identificar, de forma segura, as atribuições que se revestiriam das características mencionadas 

demandaria, a meu ver, a análise dos assentamentos funcionais de cada requerente, o que não é 

possível em sede de consulta, uma vez que a resposta formulada nos feitos desta natureza constitui 

prejulgamento da tese, e não do fato ou caso concreto, conforme dicção do art. 1º, § 2º, da Lei 

8.443/1992. 

11. Ademais, eventual deliberação a ser adotada neste processo, conforme consignado no 

próprio documento da DPU encaminhado à Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado Federal, visa a atender, ainda que de forma indireta, aos requerimentos de 

ex-ocupantes de FAS que buscam a reforma das decisões proferidas pela Comissão Especial 

Interministerial de Anistia que foram contrárias a seus pleitos, demonstrando, nesse aspecto, que o 

tema limita-se ao campo do direito individual daqueles requerentes e, por consequência, à análise de 

casos concretos. 

12. Dessa forma, incide sobre a consulta em questão o impeditivo previsto no art. 265 do 

Regimento Interno do TCU segundo o qual ‘O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que 

não atenda aos requisitos do artigo anterior ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo 

ser arquivado após comunicação ao consulente.’ (grifo acrescentado) 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

13. Em face do exposto, submeto os autos à consideração superior com vistas a sua remessa ao 

Gabinete do Relator com proposta de não conhecimento da presente consulta, assim como para que 

seja dada ciência da deliberação à autoridade consulente, com fundamento no art. 265 do Regimento 

Interno do TCU c/c o art. 102 da Resolução-TCU 259/2014.” 

É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

 Trata-se de consulta formulada pela Exma. Senadora Ana Rita, Presidente da Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, visando a que este Tribunal defina as 

atribuições caracterizadas pelo alto nível de especificidade, complexidade e responsabilidade de que 

trata o § 1º do art. 122 do Decreto-lei 200/1967, com vistas “a apurar eventuais desvios de função e, 

assim, o direito dos ex-titulares de Função de Assessoramento Superior – FAS à anistia prevista na 

Lei 8.878/1994” (peça 1). 

2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip considerou que a consulta é referente a caso 

concreto, vez que eventual resposta demandaria o exame individualizado de cada assentamento 

funcional dos ex-titulares da referida Função de Assessoramento Superior – FAS, o que não é possível 

com os documentos constantes destes autos: 

3. Assim, propõe a unidade técnica não conhecer do questionamento, com fundamento no art. 

265 do Regimento Interno/TCU, segundo o qual o relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que 

verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. 

4. Manifesto concordância a essa proposta. De fato, por via indireta, a consulta objetiva atender a 

requerimentos concretos de interessados que tiveram pleitos indeferidos pela Comissão Especial 

Interministerial de Anistia, conforme consignado no próprio documento (peça 1) que originou a 

presente demanda (peça 1), enviado pela Defensoria-Pública da União à Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 
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5. Acrescento a esse impedimento regimental a evidente dificuldade prática e conceitual de 

definir, em grau de consulta, seguramente e com precisão, o que configuraria atribuições de alto nível 

de especificidade, complexidade e responsabilidade, previstas no §1º do art. 122 do Decreto-lei 

200/1967. Afinal, caracterizações da espécie são tarefas do próprio Senado Federal e de outros órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal, discricionariamente. Explico. 

6. Conforme leciona Diogo de Figueiredo Moreira Neto (Direito Administrativo da Segurança 

Pública. Direito Administrativo da Ordem Pública. Rio de Janeiro: Forense, 1998), o Estado se 

organiza e age juridicamente, porém há uma “vasta área de ação que não se compadece com a 

geometria social de prévias definições vinculativas e que, assim, demandarão juízos casuísticos de 

conveniência e de oportunidade – o que se denomina discricionariedade”. 

7. Acerca do tema discricionariedade, Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 

2007) afirma que essa faculdade conferida ao Administrador existe não somente na tomada de decisões 

por conveniência e oportunidade, conforme doutrina tradicional, mas também quando o gestor está 

diante de conceitos fluidos, ou seja, de conceitos jurídicos indeterminados. 

8. Esse é o caso que está a se analisar. Atribuições de alto nível de especificidade, complexidade 

e responsabilidade, previstas no §1º do art. 122 do Decreto-lei 200/1967, não são possíveis de 

definição numérica, objetiva, segura, exaustiva e apriorística. Trata-se de conceitos jurídicos 

indeterminados, diante dos quais o juiz – ou esta Corte, em sede de consulta – não pode, em regra, 

substituir a discricionariedade administrativa pela jurisdicional. 

9. Não por outro motivo, na mesma obra citada o doutrinador Bandeira de Mello reafirma a 

necessidade de separação de poderes, quando afirma ser necessário que aquele que faz as leis não 

julgue e nem execute, aquele que execute não julgue e nem faça as leis, e que aquele que julgue não 

faça as leis nem as execute. Esse é o ponto. 

10. É juízo discricionário do gestor – sujeito por certo a alguns limites, a exemplo de obediência 

a diversos princípios constitucionais, dentre eles os da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade –

, definir primariamente o interesse público a ser obtido com a mencionada delimitação do que sejam 

atribuições de “alto nível”, consideradas suas particularidades de gestão, organização, carreiras, planos 

de cargos e salários etc.  

11. Em conclusão, a explicitação de características que configurem “alto nível de especificidade, 

complexidade e responsabilidade de determinadas atribuições” é tarefa primeira e discricionária do 

órgão consulente, o Senado Federal. Em grau de consulta essa atividade é, senão impossível, no 

mínimo inadequada de ser estabelecida aprioristicamente e genericamente, sem se verificar cada caso 

específico, este sim cabível de exame e posicionamento técnico desta Corte. 

 Pelas razões expostas, VOTO no sentido de que seja adotado o acórdão que ora submeto à 

apreciação deste colegiado. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 281/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 001.963/2015-5.  

2. Grupo I – Classe III – Consulta. 

3. Interessada: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 

4. Unidade: Senado Federal. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal. 

8. Representação legal: não há. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela Exma. Senadora Ana 

Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, 

visando a que este Tribunal defina as atribuições caracterizadas pelo alto nível de especificidade, 

complexidade e responsabilidade de que trata o § 1º do art. 122 do Decreto-lei 200/1967, com vistas “a 

apurar eventuais desvios de função e, assim, o direito dos ex-titulares de Função de Assessoramento 

Superior – FAS à anistia prevista na Lei 8.878/1994”. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo relator e com base no art. 1°, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 264 e 

265 do Regimento Interno, em: 

9.1. não conhecer da consulta, por tratar de caso concreto; 

9.2. encaminhar ao consulente cópia da presente deliberação, acompanhada do voto e relatório 

que a fundamentam; 

9.3. arquivar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0281-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto 

Nardes (Relator), José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE II – Plenário 

TC 011.689/2015-3  

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 

Unidades: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT); Ministério das Comunicações (vinculador) 

Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados   

Representação legal: João Luiz Noronha da Jornada e outros, representando a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres.    

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. PROPOSTA DE 

FISCALIZAÇÃO APROVADA NA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FINANCEIRA E 

CONTROLE DA CÃMARA DOS DEPUTADOS. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

E OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DE EMPRESAS SIGNATÁRIAS DE CONTRATOS DE 

CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO NOS SETORES DE RADIODIFUSÃO 

SONORA E DE SONS E IMAGENS, DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E 

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA, AEROESPACIAL E 

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. INSPEÇÃO. SOLICITAÇÃO INTEGRALMENTE 

CUMPRIDA. DETERMINAÇÃO. CONHECIMENTO À SOLICITANTE. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 
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Adoto como relatório a instrução transcrita a seguir, com os ajustes de forma que julgo 

necessários, elaborada e aprovada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação 

Civil e Comunicações (peças 63 a 65): 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se do Ofício 127/2015/CFFC-P, de 26/5/2015 (peça 1, p. 1), por meio do qual o Exmo. 

Sr. Deputado Vicente Cândido, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 

Câmara dos Deputados, encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle 8/2015 (peça 1, p. 2-4), 

cujo Relatório Prévio foi aprovado na reunião ordinária da Comissão de 13/5/2015 (peça 1, p. 5-9). 

HISTÓRICO 

2. O documento encaminhado requer que o Tribunal de Contas da União verifique se as 

empresas que prestam serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização nos 

setores de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros e de navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária vêm 

cumprindo as obrigações legais assumidas durante a execução dos contratos, notadamente no que diz 

respeito à regularidade fiscal, haja vista o previsto no art. 38, inciso VII, da Lei 8.987/1995: 

‘Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a 

declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 

disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.  

§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

(...) 

VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e 

oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na 

forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 12.767, de 

2012)’. 

3. Como registrado pela referida comissão, a atuação fiscalizatória deste Tribunal teria o 

objetivo precípuo de verificar: 

a) se os órgãos responsáveis pelas concessões têm exigido, regularmente, a comprovação de 

adimplência de obrigações legais e contratuais assumidas pelos concessionários, notadamente no que 

diz respeito à regularidade fiscal no curso da concessão, nos exatos termos do artigo 38, § 1°, inciso 

VII, da Lei 8.987, de 1995; e  

b) quais as medidas adotadas pelos órgãos nas situações em que restou comprovado o 

descumprimento de disposições contratuais, legais ou de inadimplência para com o fisco. 

4. A prescrição da Lei 8.987/1995 está em consonância com o previsto no art. 55, inciso XIII, da 

Lei 8.666/1993: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

(...) 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  

5. Posteriormente, o Ofício 211/2015/CFFC-P, de 15/7/2015 (peça 16), decorrente da 

aprovação por aquela Comissão do Requerimento 124/2015 de autoria do Deputado Valtenir Pereira, 

requereu fosse disponibilizado cronograma de execução da fiscalização deliberada na citada 

Proposta de Fiscalização e Controle 8/2015, bem como que os trabalhos fossem acompanhados por 

Consultores Legislativos da Câmara dos Deputados. 

6. Em instrução de 26/8/2015 (peça 17), foi proposto conhecer da solicitação, por estarem 

preenchidos os requisitos de admissibilidade, realizar inspeção e dar ciência ao presidente da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados do cronograma prévio de 

inspeção. 

7. Por meio do Acórdão 2.214/2015-TCU-Plenário (peça 22), a presente solicitação foi 

conhecida e a realização de inspeção determinada, nos termos propostos por esta unidade técnica. 

https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=53304449&seAbrirDocNoBrowser=true
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=53450338&seAbrirDocNoBrowser=true
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8. Em decorrência do citado acórdão, a Portaria de Fiscalização SeinfraAeroTelecom 1.113, de 

7/10/2015 (peça 27), determinou a realização de inspeção no Ministério das Comunicações (MC), na 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

no período de 28/9 a 20/10/2015, com o objetivo de verificar se o Poder Concedente tem exigido a 

comprovação de regularidade fiscal das concessionárias nos setores de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens, na navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, e de transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 

9. Em 25/11/2015, mediante o Acórdão 3.002/2015-TCU-Plenário, esta Corte decidiu prorrogar 

o prazo para atendimento pleno à presente solicitação por noventa dias e dar ciência à CFFC. 

10. A metodologia de trabalho utilizada consistiu em: 

a) reuniões com a Comissão e com servidores do Ministério das Comunicações, da Anac e da 

ANTT, contando com a presença do consultor da Câmara dos Deputados Romiro Ribeiro (designado 

pela Comissão conforme peça 39); 

b) requisição de informações e documentos por meio de ofícios; 

c) diligência junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 

d) análise qualitativa das respostas aos ofícios, a fim de verificar a consistência das informações 

prestadas; 

e) análise das medidas propostas pelos jurisdicionados; e 

f) pesquisa da legislação e da jurisprudência do TCU. 

EXAME TÉCNICO 

11. Por ocasião das reuniões no Ministério das Comunicações, na Anac e na ANTT, a equipe de 

inspeção requisitou, entre outros, a apresentação dos seguintes elementos:  

a) normas relativas à comprovação de adimplência de obrigações legais e contratuais e de 

regularidade fiscal;  

b) normas a respeito das medidas adotadas no caso de descumprimento, pelo concessionário, de 

disposições contratuais e legais ou de inadimplência para com o Fisco;  

c) documentos que comprovassem a regularidade fiscal das empresas concessionárias, 

permissionárias e autorizatárias; e 

d) relação das concessões que tiveram a caducidade declarada pelo poder concedente devido à 

não apresentação da documentação de regularidade fiscal, nos termos do artigo 38, § 1°, inciso VII, 

da Lei 8.987/1995. 

12. Passa-se à análise das repostas ofertadas pelos entes demandados. 

I - Agência Nacional de Transportes Terrestres (peça 34) 

13. Nos termos do Ofício de Requisição 02-470/2015-TCU/SeinfraAeroTelecom (peça 60), 

solicitou-se a apresentação dos documentos que comprovassem a regularidade fiscal das cinco 

maiores empresas de transporte rodoviário, em termos de número de passageiros, relativamente ao 

último período disponível. 

14. Em resposta, a ANTT informou, por intermédio do Ofício 854/2014/DG/ANTT (peça 34, p. 

5), que a Lei 12.996/2014 alterou a Lei 10.233/2001 no sentido de instituir o regime de autorização 

para a prestação regular de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional 

de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura, em substituição ao anterior regime de 

concessão, que exigia a realização de licitações para a outorga de tais serviços. 

15. Esclareceu que as delegações outorgadas por autorização regem-se pelo arts. 7º e 24 da 

Resolução ANTT 4.770/2015, editada após a Lei 12.996/2014, segundo os quais a comprovação da 

regularidade fiscal será obrigatória para obtenção do termo de autorização e, a cada três anos, para 

renovação desse termo. 

16. Quanto a eventuais penalizações, a Agência informou que não houve casos de rescisão 

contratual por força do previsto no art. 38, § 1°, inciso VII, da Lei 8.987/1995, no âmbito dos serviços 

de permissionárias e autorizatárias sob competência daquele órgão regulador. 

17. Dada a característica específica do setor de transporte rodoviário de passageiros, delegado 

mediante autorização, assiste razão à ANTT quanto à inaplicabilidade das regras dispostas nas Leis 
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8.987/1995 e 8.666/1993 às autorizatárias prestadoras de serviço, em específico no que se refere à 

manutenção da regularidade fiscal. 

18. Não obstante, o que se verifica é que a ANTT possui norma específica, no caso a Resolução 

ANTT 4.770/2015, que requer tal comprovação na obtenção do termo de autorização e a cada 

renovação. 

II - Agência Nacional de Aviação Civil (Peças 38 a 43) 

19. No que se refere aos serviços de navegação aérea, aeroespacial e de infraestrutura 

aeroportuária, convém explicitar que o serviço de controle de tráfego aéreo, tanto o civil como o de 

missões militares, é prestado diretamente pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), 

vinculado ao Comando da Aeronáutica e sob a supervisão do Ministério da Defesa. 

20. Na reunião mantida com os membros da Comissão em 29/9/2015 (peça 26), pôde-se 

delimitar o escopo da fiscalização aos serviços prestados pelas empresas aéreas. Por essa razão, os 

subitens a seguir foram divididos entre as análises relativas a serviços aéreos, prestados sob regime 

de autorização, e de infraestrutura aeroportuária, prestados sob regime de concessão por seis 

concessionárias de aeroportos e pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 

21. Nesse sentido, solicitou-se, por meio do Ofício de Requisição 01-470/2015-

TCU/SeinfraAeroTelecom (peça 59), a apresentação dos documentos que comprovassem a 

regularidade fiscal do último período disponível referente às cinco maiores empresas aéreas em 

termos de faturamento bruto no primeiro semestre de 2015 e das seis concessionárias de aeroportos 

internacionais brasileiros, bem como o resultado da Audiência Pública 7/2015, em que foi 

apresentada  proposta de resolução para regulamentar a outorga de serviços aéreos públicos. 

II.1 - Serviço de Transporte Aéreo 

22. Em resposta, a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos (SAS) informou 

(peça 38) que a manutenção da regularidade de obrigações fiscais pelas empresas prestadoras de 

serviço é requisito contido no art. 10, inciso IV, do Anexo I do Decreto 5.731/2006, como transcrito: 

Art. 10. Na regulação dos serviços aéreos, a atuação da ANAC visará especialmente a: 

(...) 

IV - zelar para que as empresas de prestação de serviços mantenham regularidade com suas 

obrigações fiscais e previdenciárias, bem como com o pagamento de taxas à Agência e de tarifas e 

preços públicos específicos devidos pela utilização de serviços de infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária. 

23. A respeito dos serviços de transporte aéreo, a Procuradoria Federal junto à Anac assim 

manifestou-se (peça 38, p. 2, e Parecer 286/2014/CMF/PFANAC/ PGF/AGU/RRRCB – peça 36, p 9-

26): 

(...) enquanto não publicada a norma da Agência regulamentando as condições de manutenção 

da habilitação e qualificação das empresas durante a execução da concessão (art. 55, XIII da Lei 

8.666/93) entende-se que deve ser exigido somente o que está expressamente previsto em lei (art. 27 

da Lei nº 8.666/93, que é a habilitação das empresas no momento da outorga e da respectiva 

renovação) (grifo do original na peça 38, p. 2) 

24. Dessa forma, após o entendimento exposto no Parecer 286/2014/CMF/PF-

ANAC/PGF/AGU/RRRCB, de 16/7/2014, a autarquia passou a verificar a regularidade fiscal das 

empresas somente no momento da outorga e das renovações. A Procuradoria junto à Anac concluiu, 

no essencial (peça 36, p. 24-26): 

60. No tocante à análise de quaisquer outros serviços inerentes à outorga, mas diversos da 

habilitação do contrato de concessão ou do ato autorizatório e suas respectivas renovações, conclui-

se que a análise da documentação fiscal, previdenciária, trabalhista e do FGTS da prestadora de 

serviço, pela GEOS, corresponde à análise das condições da manutenção da regularidade fiscal, o 

que deve ser regulamentado pela Agência. 

(...) 

62. Enquanto não publicada a norma da Agência regulamentando as condições de manutenção 

da habilitação da empresa durante a execução da outorga, deve ser exigida a regularidade fiscal, 
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previdenciária, do FGTS e trabalhista (para as concessões) somente no momento da habilitação, na 

assinatura do contrato de concessão e no ato autorizatório e nas respectivas renovações, afastada a 

exigência para os demais serviços. 

63. Diferentemente, a exigência da comprovação da regularidade da dívida da ANAC 

(decorrente de sanções administrativas impostas no exercício do poder de polícia que lhe foi 

atribuído) foi regulamentada por meio da Resolução/ANAC nº 25/2005 e é pressuposto para a 

realização da prestação de qualquer serviço - outorga, renovação e demais serviços decorrentes da 

execução da concessão ou da autorização. (Destaques do original) 

25. Vale destacar que os serviços de transporte aéreo são operacionalizados mediante contrato 

de concessão, como ditado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986). Contudo, guarda 

características próprias de autorização, conforme entendimento registrado no Acórdão 346/2008-

TCU-Plenário. Assim, conquanto formalmente tais serviços estejam sob a égide da Lei 8.987/1995 e 

da Lei 8.666/1993, há divergências quanto à natureza do instrumento delegatório e ainda não foram 

promovidas as devidas alterações na legislação própria. A matéria está em estudo no Congresso 

Nacional. 

26. Assim, no caso da prestação de serviço de transporte aéreo, a orientação da Procuradoria 

foi pela exigência da comprovação fiscal, na ausência de regulamentação específica, apenas no 

momento da outorga e nas respectivas renovações. Entretanto, ficou evidenciada no Parecer a 

preocupação com o dever de a Agência zelar pela manutenção da regularidade fiscal das empresas, 

como destacado nos trechos a seguir transcritos (peça 36, p. 17, 20 e 24-26): 

20. Recomenda-se, desde logo, que a Agência diligencie na elaboração de norma interna que 

regulamente os critérios de exigência de documentação sobre manutenção da regularidade fiscal, 

trabalhista, previdenciária e perante FGTS das concessionárias de transporte público aéreo, durante 

a vigência das respectivas concessões, em observância ao disposto nos arts. 27, 29 e 55, XIII da Lei nº 

8 .666/93, c/c art. 10, inciso IV do Decreto nº 5.731/2006. 

(...) 

35. Diferentemente, no tocante à análise da regularidade durante a vigência da autorização, 

entende-se pela necessidade da regulamentação da ANAC, para disciplinar quais os critérios e em 

quais condições será exigida a documentação referente à regularidade fiscal e previdenciária, além 

dos requisitos da manutenção da regularidade. 

36. Nesse sentido, também para as autorizações, recomenda-se, desde logo, que a Agência 

diligencie na elaboração de norma interna que regulamente os critérios de exigência de 

documentação sobre a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e perante o FGTS, para a 

habilitação, as renovações e a manutenção da regularidade durante a vigência da autorização, em 

observância ao disposto no art. 10, inciso IV do Decreto nº 5.731/2006. 

(...) 

59. O entendimento firmado no item precedente não desonera a Agência do dever de diligenciar 

na elaboração de norma interna que regulamente os critérios de exigência de documentação sobre a 

regularidade fiscal, previdenciária e perante o FGTS, para a habilitação e as renovações (além da 

manutenção) da autorização, em observância ao disposto no art. 10, inciso IV do Decreto n.º 

5.731/2006. 

(...) 

61. Cabe à Agência, no exercício do seu poder regulamentar, elaborar norma definindo a 

metodologia de exigência da documentação necessária à manutenção da regularidade. Está ainda no 

limite do poder da Agência, dispensar ou não a exigência de determinado documento conforme o 

objeto do serviço, como critério de manutenção da regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e 

do FGTS da empresa prestadora do serviço. 

27. Nesse sentido, a Agência elaborou proposta de norma nos termos recomendados nos 

parágrafos 20 e 61 do Parecer 286/2014/CMF/PF-ANAC/PGF/AGU/RRRCB, anteriormente 

transcritos, e divulgou-a na Audiência Pública 7/2015, para coleta de sugestões. 
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28. O Capítulo IV, artigos 17 a 22, da minuta de resolução que regulamentaria a outorga de 

serviços aéreos públicos para empresas brasileiras, disponível no sítio da Anac, tratava do tema ‘Da 

Manutenção da Regularidade Fiscal’; o art. 18 previa a documentação a ser apresentada pelas 

empresas prestadoras de serviços aéreos públicos para efeito de prova da manutenção da 

regularidade fiscal; e o art. 19 exigia a apresentação até 1º de abril de cada ano, pelas 

concessionárias de serviços aéreos públicos, da documentação comprovando a manutenção da 

regularidade fiscal. 

29. Ocorre que, de acordo com o relatório de contribuições referentes à Audiência Pública 

07/2015 (peça 37), encaminhado pela Anac, consta que o referido Capítulo IV seria integralmente 

suprimido do texto final de resolução, e incluído o art. 11, com relação dos documentos a serem 

apresentados para efeito de prova de regularidade fiscal na outorga da concessão ou da autorização 

de serviço aéreo público. 

30. Tais modificações foram assim justificadas pela Anac (peça 37, p. 54-56): 

Resta, pois, investigar de qual forma o zelo pela manutenção da regularidade das empresas 

prestadoras de serviços aéreos atenderá de melhor maneira à finalidade da medida e aos demais 

princípios norteadores da administração pública. 

Sobre essa perspectiva, há que se considerar o interesse público pela continuidade da prestação 

dos serviços aéreos, consagrado, inclusive, pelo Decreto de Instalação da ANAC. Ademais, a Política 

Nacional de Aviação Civil estabelece que ‘a prestação adequada do serviço de transporte aéreo 

público regular por operadores pressupõe CONTINUIDADE, REGULARIDADE e PONTUALIDADE 

DO SERVIÇO, entre outros, sem os quais se descaracteriza’.  

Anote-se, ainda, que, para a prestação dos serviços públicos que se deseja ofertar, é totalmente 

imprescindível que o interessado mantenha-se regular no que diz respeito aos aspectos técnicos 

referentes à segurança das operações aéreas, aspectos que devem ser assegurados pela Agência 

independentemente da regularidade fiscal. Em outras palavras, significa dizer que a aptidão do 

regulado no que diz respeito aos padrões de segurança operacionais requeridos são aferidos de forma 

independente da regularidade fiscal. 

Consigne-se, ainda, a interpretação do poder judiciário no sentido da impossibilidade de impor 

o pagamento de tributos como premissa para o desenvolvimento de atividades econômicas, conforme 

ilustrado pela contribuição em análise. 

(...) 

Assim, o panorama em que se desenvolve a prestação de serviços aéreos levou ao 

estabelecimento de procedimento de verificação da regularidade fiscal das empresas exploradoras de 

serviços aéreos públicos a ser executado como aspecto condicionante à outorga e às correspondentes 

renovações. 

No que diz respeito à previsão do artigo 17 que consigna a obrigatoriedade de apresentação de 

certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, referente a débitos inscritos na dívida 

ativa da ANAC para a aprovação de qualquer pedido tratado pela Resolução em elaboração, cumpre-

nos mencionar que tal previsão já está interiorizada nos regulamentos da ANAC consoante disposição 

art. 24, parágrafo único, III, da Resolução Anac 25/2008, que dispõe sobre as medidas 

administrativas que serão adotadas após a inscrição, na dívida ativa da ANAC, de débito relativo ao 

pagamento de multas aplicadas pela Agência: 

(...) 

Dispensável, pois, a reprodução na presente norma de disposição que já está disposta na 

regulamentação da Agência. 

(...) 

Cumpre-se, ressaltar, todavia, que ainda que o dispositivo esteja ausente da Resolução em 

elaboração, após a inscrição de débito em Dívida Ativa da Anac ocorrerá o impedimento do 

inadimplente à realização de homologações, registros, concessões, transferência de propriedade de 

aeronaves e certificados ou qualquer prestação de serviços enquanto o disposto na Resolução nº 

25/2008 estiver em vigor. 
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31. Pondera, assim, que a manutenção da regularidade fiscal, prevista no regulamento da Anac, 

é observada no momento da outorga e das renovações contratuais, o que tornaria desnecessário 

maiores exigências. Ao tempo em que defende a menor importância da regularidade fiscal frente aos 

aspectos técnicos e de segurança dos serviços prestados, cita o previsto na Resolução Anac 25/2008, 

referente as medidas administrativas adotadas em razão de débitos das prestadoras de serviço. 

32. Deve-se explicitar que as providências contidas no art. 24, parágrafo único, inciso III, da 

Resolução Anac 25/2008 dizem respeito somente aos débitos das prestadoras de serviço com a Anac, 

ou seja, não é aplicável à manutenção da regularidade da empresa junto à Receita Federal. 

33. Em atendimento ao Ofício de Requisição 01-470/2015, a Superintendência de 

Acompanhamento de Serviços Aéreos (SAS) da Anac encaminhou as certidões relativas aos tributos 

federais e à dívida ativa da União, o certificado de regularidade com o FGTS, e o comprovante da 

consulta de nada consta de multas referente às empresas Tam Linhas Aéreas S.A, VRG Linhas Aéreas 

S.A. (Gol), Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Oceanair Linhas Aéreas S.A. (Avianca) (peça 35). 

34. Informou, ainda, que a empresa Passaredo Transportes Aéreos Ltda. está em processo de 

recuperação judicial, tutelada pelo art. 6º da Lei 11.101/2005, segundo o qual deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedor (peça 38, p. 2). 

II.2 - Infraestrutura Aeroportuária 

35. Ainda em atendimento ao Ofício de Requisição 01-470/2015-TCU/SeinfraAeroTelecom 

(peça 59), no que tange às concessionárias de infraestrutura aeroportuária, a Superintendência de 

Regulação Econômica de Aeroportos (SRA) informou que os editais de concessão de aeroportos até 

então celebrados pela União por meio da Anac (São Gonçalo do Amarante, Brasília, Guarulhos e 

Viracopos, Galeão e Confins) estão amparados pelos termos das Leis 8.987/1995 e 8.666/1993, além 

de trazerem regras específicas (peça 40, p. 2): 

Subseção III - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista  

4.42. A Proponente deverá apresentar os documentos a seguir listados, inclusive no tocante aos 

membros de Consórcio, quando houver:  

(...) 

4.42.2. certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

que esteja dentro do prazo de validade nele atestado;  

4.42.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação das 

seguintes certidões:  

i. Conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos tributos administrados pela RFB e à Dívida 

Ativa da União administrada pela PGFN; e  

ii. Específica, emitida pela RFB, relativamente às contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, 

‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 

instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as 

inscritas, até 14 de agosto de 2005, em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

4.42.4. prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal, esta referente 

aos tributos mobiliários, todas do respectivo domicílio e com prazo de, no máximo, 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data da Sessão Pública do Leilão, prevalecendo o prazo de validade nelas 

atestados.  

4.43. Caso alguma certidão apresentada seja positiva, e nela não esteja consignada a situação 

atualizada do processo, deverá estar acompanhada de prova de quitação e/ou de certidões que tragam 

a situação atualizada da ação ou dos procedimentos administrativos adotados para a regularização 

fiscal, com prazo de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da Sessão Pública do Leilão.  

4.44. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme disposto na Lei nº 12.440, de 7 de 

julho de 2011. 

https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54053468&seAbrirDocNoBrowser=true
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54054581&seAbrirDocNoBrowser=true


 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

36. A Agência alega que os contratos de concessão reforçam a necessidade de se manter a 

regularidade fiscal da concessionária de aeroportos, devendo conservar durante toda a execução do 

Contrato as condições de habilitação e qualificação: 

(Capítulo III, Seção I – Da Concessionária, Subseção I – Dos Deveres Gerais) 

3.1.2. atender às exigências, recomendações ou observações feitas pela ANAC, conforme os 

prazos fixados em cada caso; 

3.1.4. manter, durante a execução do Contrato, no que for aplicável, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

37. Para os casos de transferência da concessão ou do controle societário, os contratos de 

concessão até então celebrados estariam, segundo a SRA, aderentes ao previsto no art. 27, §1º, da Lei 

8.987/1995, trazendo regras próprias que ressaltam a questão da regularidade fiscal, como citado nas 

cláusulas abaixo transcritas (peça 40, p.3): 

10.3. Para a transferência do controle societário ou da Concessão, a Concessionária deverá 

apresentar à ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de qualificação jurídica, 

fiscal, técnica e econômica das pessoas jurídicas interessadas, necessárias à assunção da Concessão, 

bem como demonstrando o compromisso em cumprir todas as cláusulas do Contrato.  

(...) 

10.11. Para fins de transferência, o Financiador deverá atender às exigências de idoneidade 

financeira, regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, mediante a apresentação 

dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC à época do evento. 

38. Para o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), as cláusulas 10.3 e 10.11 

assemelham-se às dos contratos dos demais aeroportos concedidos (peça 40, p. 3): 

10.3. A transferência da concessão é vedada ao longo dos 3 (três) primeiros anos de execução 

do contrato de concessão. Para a transferência do controle acionário ou da Concessão, a 

Concessionária deverá apresentar à ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de 

qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica das pessoas jurídicas interessadas, bem como 

demonstrando o compromisso em cumprir todas as cláusulas do Contrato. 

10.7. Para fins de transferência, o Financiador deverá atender às exigências de idoneidade 

financeira, regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, mediante a apresentação 

dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC à época do evento. 

39. A respeito das normas sobre medidas a adotar no caso de inadimplência com o Fisco, a SRA 

destaca que os contratos de concessão dos aeroportos possuem seção específica quanto a aplicação 

de penalidades no caso de descumprimento contratual: 

8.1. O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e das normas e 

regulamentos editados pela ANAC ensejará a aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo de 

outras previstas em dispositivos legais e regulamentares da ANAC: 

8.1.1. advertência;  

8.1.2. multa;  

8.1.3. suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões 

ou autorizações para exploração da infraestrutura aeroportuária, bem como impedimento de 

contratar com a ANAC; e 

8.1.4. caducidade. 

40. Relativamente aos documentos que comprovem a regularidade fiscal, foram apresentados, 

como solicitado, certidões relativas aos tributos federais e da Dívida Ativa da União e certificados 

referentes ao FGTS das concessionárias dos aeroportos concedidos (peças 41 e 42). 

41. A SRA destaca, ainda, que as cláusulas 3.1.2 e 3.1.4 dos contratos de concessão (transcritas 

no parágrafo 0) permitem que, a qualquer tempo, as concessionárias sejam instadas a demonstrar sua 

regularidade fiscal. Após a demanda deste Tribunal, foi solicitado por meio do Ofício-Circular 

01/2015/GOIA/SRA que as concessionárias encaminhassem as certidões relativas a débitos estaduais 

e municipais, bem como atualizassem automaticamente todas as demais certidões (peça 43).  

https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54114364&seAbrirDocNoBrowser=true
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42. Por fim, a unidade responsável aduz que até o presente momento não se verificou a 

necessidade de se aplicar a caducidade prevista no artigo 38, § 1°, inciso VII, da Lei 8.987/1995 aos 

contratos de concessão celebrados. 

43. Pode-se verificar, pelas informações prestadas, que, no âmbito da gestão da infraestrutura 

aeroportuária, a manutenção da regularidade fiscal das empresas concessionárias tem sido verificada 

pela Anac, conforme previsão expressa do contrato de concessão e de orientações emitidas pela 

unidade reguladora. 

III - Ministério das Comunicações (peças 46 a 49) 

44. Por meio do Ofício de Requisição 03-470/2015-TCU/SeinfraAeroTelecom (peça 61), foram 

solicitados os documentos que comprovassem a regularidade fiscal do último período disponível 

referente às dez maiores empresas de rádio comercial e dez maiores de televisão comercial, em termos 

de faturamento bruto no exercício de 2014. 

45. Posteriormente, requereu-se, por meio do Ofício de Requisição 04-470/2015-

TCU/SeinfraAeroTelecom (peça 62), a relação das empresas de televisão e radiodifusão comercial 

cujas concessões e permissões estivessem com prazo expirado e cujos processos ainda não tivessem 

sido enviados à apreciação do Congresso Nacional, justificando tais ocorrências. 

46. O Ministério destacou, inicialmente, que a Lei Geral das Concessões (Lei 8.987/1995) não 

se aplica ao setor de radiodifusão, nos termos expressos do seu art. 41 (peça 46, p. 2): 

Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

47. Explicitou que, para os serviços de radiodifusão, seria aplicável a Lei 4.117/1962, o Decreto 

52.795/1963 e o Decreto 88.066/1983. 

48. Quanto ao descumprimento de obrigações fiscais, destacou que, nos termos do art. 15, inciso 

III, do Decreto 52.795/1963, tal situação repercute em quatro momentos: 

i. na fase de habilitação da entidade, durante o processo licitatório; 

ii. na assinatura do contrato; 

iii. na transferência direta; e 

iv. na renovação da outorga. 

49. O MC afirma que a comprovação da regularidade fiscal nos demais momentos é do interesse 

das próprias entidades, como requisito para o regular andamento dos respectivos processos. 

50. No que se refere à comprovação da regularidade fiscal das empresas, chegou-se ao 

consenso, durante a reunião da equipe com o órgão, em 20/10/2015, que, dada a diversidade e a 

quantidade de empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e face o desconhecimento por 

parte do MC dos dados detalhados sobre faturamento e audiência, fossem selecionados alguns casos 

específicos para fins de verificação da regularidade fiscal. Os critérios para tal seleção ficaram assim 

definidos (peças 47 e 48): 

a)entre as empresas detentoras de outorga para exploração de serviço de radiodifusão de sons e 

imagens (TV), foram selecionadas aquelas indicadas no Ato 5.607, de 27/9/2012, que estabelece as 

redes nacionais de televisão para efeito do must carry, previsto no §2º do art. 52 do Regulamento do 

Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), aprovado pela Resolução Anatel 581, de 26/3/2012; 

b) entre as empresas detentoras de outorga para a exploração de serviço de radiodifusão sonora 

(FM, OM, OC, OT), foram selecionadas as que detêm, atualmente, o maior número de 

concessões/permissões.  

51. O MC esclareceu, ainda, que a regularidade fiscal foi verificada em relação à situação atual 

das empresas, bem como quando do pedido de renovação das respectivas outorgas (no caso das 

vencidas). 

52. No que tange à regularidade fiscal, o MC providenciou a extração de Certidões de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União no sítio da Receita Federal. Para os casos 

concernentes à regularidade fiscal quando do pleito para a renovação de outorga, foram consultados 

os respectivos processos administrativos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D52795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D52795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D88066.htm
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54185877&seAbrirDocNoBrowser=true
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54185903&seAbrirDocNoBrowser=true
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53. Destacou o Ministério que, em consulta às fontes de pesquisa da Receita Federal, das 14 

emissoras de televisão existentes (Resolução 581/2012), não foi possível emitir a certidão em questão 

para as duas emissoras a seguir relacionadas, havendo indícios de irregularidade perante a Fazenda 

Nacional (peça 46, p. 3): 

a) Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.; e 

b) Sistema de Comunicação Pantanal SC Ltda. 

54. Não foi possível localizar a certidão negativa no processo que trata da renovação do serviço 

de TV prestado na localidade de São José do Rio Preto/SP pela Televisão Independente de São José 

do Rio Preto Ltda., embora a situação da entidade constasse como regular. As demais mencionadas 

na peça 48 encontravam-se em situação regular à época da protocolização dos pedidos de renovação. 

55. Quanto às rádios, foram identificadas 18 pessoas jurídicas com sete ou mais outorgas. Desse 

total, não foi possível emitir a certidão de regularidade fiscal de sete empresas, a seguir listadas, 

havendo indícios de irregularidades perante a Fazenda Nacional (peça 46, p. 3): 

a) Rádio FM Serrote Ltda.; 

b) Frequência Brasileira de Comunicações Ltda.; 

c) Sistema Plug de Comunicações Ltda.; 

d) Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.; 

e) Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda.; 

f) Alagoas Comunicação Ltda.; e 

g) Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - Fundac. 

56. O MC salientou que cinco prestadoras de serviços não apresentaram a certidão de 

regularidade fiscal quando da renovação da outorga. As demais encontravam-se em situação regular 

à época da protocolização dos pedidos de renovação. 

57. Registrou, por derradeiro, que a situação de regularidade fiscal é verificada quando da 

análise de processos das empresas pelo Ministério. Na hipótese de a interessada não ter anexado aos 

autos documento hábil que comprove sua regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, o próprio 

Ministério realiza a consulta junto ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. Se constatada a 

impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários e à Dívida 

Ativa da União, o Ministério expede ofício solicitando que a entidade comprove a regularização de 

sua situação perante a Fazenda, condição para que o processo tenha prosseguimento regular. 

58. Ressalte-se, no entanto, que o Ministério não encaminhou as certidões e os certificados 

capazes de comprovar as declarações anteriores, tendo a equipe encaminhado mensagem eletrônica 

em 28/10/2015 ao Coordenador-Geral do Grupo de Trabalho de Radiodifusão Comercial 

(DEOC/SCE/MC) solicitando o respectivo encaminhamento para juntada como peça aos autos, o que 

não foi atendido até a conclusão desta instrução. 

59. Como declarado, não houve, no âmbito do setor de radiodifusão, situações de declaração de 

perempção da outorga em razão de irregularidades fiscais (peça 46, p. 4). 

60. Relativamente às outorgas de radiodifusão vencidas e ainda não encaminhadas ao 

Congresso Nacional, o MC anexou relação e informou que os respectivos processos de renovação de 

outorga ainda estariam em análise no âmbito daquele Ministério, motivo pelo qual não teriam parecer 

conclusivo sobre a possibilidade de renovação (peça 49). 

61. Portanto, em que pese os ditames da Lei 8.987/1995 não se aplicarem aos serviços de 

radiodifusão de sons e imagens, as normas próprias do setor preveem a verificação pontual da 

regularidade fiscal, enquanto a manutenção dessa situação durante a prestação dos serviços afins 

consta do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993.  

62. O levantamento feito para fins de instrução deste processo permitiu verificar, contudo, 

situações em que outorgas foram renovadas sem a comprovação da regularidade fiscal.  

63. A inação do Ministério das Comunicações quanto a esse tema já foi registrada em processos 

anteriores. Recentemente, deu causa a recomendações consignadas nos Acórdãos 162/2015 e 

1.356/2015, ambos do Plenário, em que se identificou a necessidade do órgão dispor de dados 

https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54185903&seAbrirDocNoBrowser=true
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=54185930&seAbrirDocNoBrowser=true
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econômico-financeiros do setor para aprimorar sua capacidade de elaborar estudos de viabilidade 

técnica e econômica.  

64. A necessidade de coleta de informações sobre o mercado de radiodifusão foi destacada no 

voto que fundamentou o Acórdão 162/2015-TCU-Plenaário, como transcrito: 

Após compulsar estes autos, constatei que o maior obstáculo para o desenvolvimento de um 

estudo mais robusto reside na falta de informações disponíveis para o setor público sobre o setor em 

questão. Essa impressão é corroborada pelo fato de que, em diversos momentos do exame ora 

empreendido, o Ministério das Comunicações alegou que a falta de dados mercadológicos dificultava 

uma melhor valoração das outorgas de radiodifusão. Julgo que cabe ao próprio Ministério a 

iniciativa de coletar as informações necessárias para construir um banco de dados que permita 

aperfeiçoar a metodologia em tela. 

65. Verificou-se, posteriormente, que não houve o cumprimento às recomendações 

anteriormente feitas por meio do Acórdão 162/2015-TCU-Plenário. Como consignado no voto que 

fundamentou o Acórdão 1.356/2015-TCU-Plenário, deu-se o encaminhamento ao ‘setor competente’, 

sem qualquer esclarecimento sobre o estágio em que se encontram esses trabalhos: 

h) no tocante às recomendações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão nº 162/2015 - 

Plenário, que versam sobre a estruturação de banco de dados e a implantação de mecanismos de 

obtenção de informações sobre o setor, o Ministério das Comunicações se limitou a informar que elas 

foram repassadas ao setor competente, a fim de que fosse elaborado o respectivo plano de trabalho. 

(destacou-se) 

66. O reiterado descumprimento às recomendações proferidas por este Tribunal, sem qualquer 

justificativa válida, afronta a jurisprudência dominante segundo a qual: 

As recomendações expedidas pelo TCU, embora despidas de caráter cogente, têm como objetivo 

fomentar o aprimoramento da gestão pública. Apesar de tais deliberações não vincularem a ação do 

gestor, devem por ele ser implementadas, salvo por razões devidamente motivadas. (Acórdão 

3647/2014-TCU-Plenário) 

A recomendação emanada do Tribunal de Contas da União não representa mera sugestão, cuja 

implementação é deixada ao alvedrio do gestor destinatário da medida, pois tem como objetivo buscar 

o aprimoramento da gestão pública. Contudo, admite-se certa flexibilidade na sua implementação. 

Pode o administrador público atendê-la por meios diferentes daqueles recomendados, desde que 

demonstre o atingimento dos mesmos objetivos, ou, até mesmo, deixar de cumpri-la em razão de 

circunstâncias específicas devidamente motivadas. A regra, entretanto, é a implementação da 

recomendação, razão por que deve ser monitorada. (Acórdão 73/2014-TCU-Plenário) (destacou-se) 

67. Ademais, ao deixar de estabelecer mecanismos para obtenção e avaliação das informações 

econômico-financeiras das delegatárias do setor, o Ministério das Comunicações infringe o disposto 

no art. 8º do Decreto 7.462/2011: 

Art. 8º À Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica [do MC] compete: 

(...) 

VI - fiscalizar a exploração dos serviços de radiodifusão e de seus ancilares e auxiliares nos 

aspectos referentes ao conteúdo de programação das emissoras, bem como à composição societária e 

administrativa e às condições de capacidade jurídica, econômica e financeira das pessoas jurídicas 

executantes desses serviços; 

68. Pode-se concluir, dessa forma, que o Ministério das Comunicações tem sido omisso em seu 

dever de fiscalizar, especialmente quanto aos aspectos econômico-financeiros do setor (faturamento, 

regularidade fiscal, entre outros). Por essa razão, e haja vista a verificação de que outorgas estão 

sendo renovadas sem a verificação da regularidade fiscal, é oportuno determinar ao Ministério das 

Comunicações, por força do disposto nos arts. 175 e 223 da Constituição Federal, no art. 29, alíneas 

‘h’, ‘j’, ‘m’, e ‘n’ da Lei 4.117/1962 e no art. 8º do Decreto 7.462/2011, que apresente, em 90 

(noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de ação, com cronograma de atividades e 

respectivos produtos, para operacionalizar a fiscalização e o acompanhamento econômico-financeiro, 
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a qualquer tempo, dos contratos e das prestadoras de serviço de radiodifusão, contemplando, entre 

outros que julgar pertinentes: 

a) a verificação da regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, nos termos do art. 

55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993; 

b) a obtenção de informações econômico-financeiras agregadas do setor de radiodifusão. 

IV - Receita Federal do Brasil (peça 58) 

69. Após reunião mantida em 3/11/2015 com a Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), esta SeinfraAeroTelecom solicitou, por intermédio 

do Ofício 0520/2015-TCU/SeinfraAeroTelecom, de 4/11/2015 (peça 44), as seguintes informações: 

a) se houve alguma demanda, nos últimos 12 meses, da Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério das Comunicações em 

relação à regularidade fiscal das empresas que prestam serviços públicos sob a forma de concessão, 

permissão ou autorização nos setores respectivamente de navegação aérea, aeroespacial e 

infraestrutura aeroportuária, de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, e 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

b) se a Secretaria possuía mecanismos céleres de atendimento a eventuais demandas da Anac, 

da ANTT e do Ministério das Comunicações em relação à regularidade fiscal das empresas que 

prestam serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização dos seus respectivos 

setores regulados/fiscalizados, detalhando tais mecanismos;  

c) se a Secretaria possuía normativos prevendo algum tipo de comunicação às agências 

reguladoras e ao Ministério das Comunicações, na eventualidade de ocorrência de questões fiscais e 

previdenciárias envolvendo as empresas mencionadas no item anterior; 

d) em relação às empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens, o quantitativo e o 

montante dos débitos fiscais e previdenciários, em termos agregados, das entidades discriminadas nos 

arquivos em MS-Excel denominados Empresas de Televisão, Empresas de Rádio e Relatório de 

Outorgas Vencidas Radiodifusão, enviados por mensagem eletrônica aos destinatários 

aparecido.franca@rfb.gov.br, erico.brito@rfb.gov.br e jose.biazon@rfb.gov.br; e 

e) em relação às concessionárias, permissionárias e autorizatárias reguladas pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o quantitativo de empresas e o montante dos débitos 

fiscais e previdenciários, em termos agregados, das empresas cujos dados estejam disponíveis naquela 

Secretaria, em especial daquelas responsáveis pelo transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros. 

70. Por meio do Ofício 818/2015-RFB/Gabinete, de 30/11/2015, a RBF informou (peça 58, p. 3-

5): 

a) O Órgão Central da RFB não recebeu nenhuma demanda, no período mencionado, das 

Agências acima mencionadas solicitando informações sobre a regularidade fiscal das empresas 

prestadoras de serviços públicos, em seus respectivos segmentos. Mas como a Receita Federal 

disponibiliza a consulta de Certidão Negativa de Débitos na Internet, não é possível informar se houve 

alguma pesquisa específica com o fim de verificar a regularidade fiscal; 

b) A RFB dispõe de sistema automatizado de consulta de regularidade fiscal (web service), por 

meio do qual se obtém, de forma célere, a informação sobre a existência de Certidão negativa de 

Débitos válida, que constitui prova da regularidade fiscal dessas empresas prestadoras de serviços 

públicos perante a Fazenda Nacional. Para que as Agências possam ter acesso a esse serviço, é 

necessário formalizar Convênio com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

c) Foi publicada no Diário Oficial da União de 4/9/2015, a Portaria RFB n° 1.265/2015, que 

aprova procedimentos para a Cobrança Administrativa Especial no âmbito da RFB. 

- Conforme disposto no art. 2º dessa Portaria, o sujeito passivo que, intimado, não regularizar 

seus débitos estará sujeito à aplicação da seguinte medida: Comunicação às respectivas Agências 

Reguladoras para que seja revogada a autorização para o exercício da atividade, no caso de sujeito 

passivo detentor de Concessões e Permissões da Prestação de Serviços Públicos, tendo em vista a 

ausência de regularidade fiscal para com a União, em conformidade com o disposto o inciso IV do 
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art. 27, o inciso IV do art. 29 e o inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 14 e inciso VII 

do § 1º do art. 38 e o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.987/1995. 

- Nos casos concretos em que for constatada a ausência de CND e não houver a regularização 

dos débitos, a unidade descentralizada da RFB comunicará o fato à respectiva Agência, para que, no 

âmbito de sua competência, possa intimar a concessionária a apresentar prova de regularidade fiscal, 

sob pena de ser declarada a caducidade do contrato de concessão. 

d) Informa-se que os dados solicitados não podem ser fornecidos, tendo em vista o disposto no 

art. 3º combinado com o art. 10 da Instrução Normativa SRF nº 19, de 17/2/1998: 

‘Art. 3º O fornecimento de dados será condicionado sempre à celebração de convênio entre a 

SRF e a entidade solicitante, observado modelo aprovado por ato específico. 

(...) 

Art. 10. O disposto nesta Instrução Normativa se aplica, também, ao fornecimento de dados 

econômico-fiscais, que devem ser apresentados de forma agregada, vedada a possibilidade de 

identificação de contribuintes.’ 

(...) 

e) Informa-se que os dados solicitados não podem ser fornecidos, tendo em vista o disposto no 

art. 3º combinado com o art. 10 da Instrução Normativa SRF nº 19, de 17/2/1998: 

‘Art. 3º O fornecimento de dados será condicionado sempre à celebração de convênio entre a 

SRF e a entidade solicitante, observado modelo aprovado por ato específico. 

(...) 

Art. 10. O disposto nesta Instrução Normativa se aplica, também, ao fornecimento de dados 

econômico-fiscais, que devem ser apresentados de forma agregada, vedada a possibilidade de 

identificação de contribuintes.’ 

(...) (destaques inseridos) 

71. Em resumo, a regularidade fiscal das empresas prestadoras de serviços públicos pode ser 

consultada no sítio da RFB. O órgão, por sua vez, em razão das prescrições legais sobre sigilo fiscal, 

não pode fornecer informações sobre débito de contribuintes, salvo quando não houver a 

regularização de débitos apurados, situação em que a RFB comunicará o fato à respectiva agência 

reguladora para, no âmbito de sua competência, adotar as providências cabíveis, nos termos da 

Portaria RFB 1.265/2015. 

V - Jurisprudência sobre manutenção da regularidade fiscal durante a concessão 

72. Sobre a manutenção da regularidade fiscal durante a concessão, é devido registrar que, 

além das disposições legais do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, a jurisprudência deste Tribunal, 

manifestada especificamente por meio do Acórdão 264/2006-TCU-Plenário, é no sentido de que sejam 

mantidas durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação. Tal posição é 

reiterada no Acórdão 1.544/2008-TCU-Primeira Câmara e no voto condutor do Acórdão 767/2009-

TCU-Plenário, abaixo transcritos, apesar de não fazerem menção ao citado dispositivo da Lei 

8.666/1993: 

a) Acórdão 1.544/2008-TCU-Primeira Câmara: 

Observe com rigor o art. 195, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 47, inciso I, alínea ‘a’ da 

Lei nº 8.212/1991 e com o art. 27, alínea ‘a’ da Lei no 8.036/1990, no que tange à obrigatoriedade de 

se exigir das pessoas jurídicas a serem contratadas, bem assim durante a manutenção do contrato, a 

comprovação de sua regularidade com a seguridade social (INSS e FGTS). 

b) Voto que fundamenta o Acórdão 767/2009-TCU-Plenário: 

Fiscalize os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz respeito à regularidade 

fiscal e à obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as despesas decorrentes das obrigações 

trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, ainda, dos respectivos processos de 

pagamento, os comprovantes de recolhimento dos correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), 

de modo a evitar a responsabilização subsidiária dos entes públicos. 

73. Observa-se que o Acórdão 1.544/2008-TCU-Primeira Câmara é taxativo quanto à 

necessidade de ser mantida a regularidade perante a previdência social (INSS e FGTS) durante o 
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contrato, enquanto o Acórdão 767/2009-TCU-Plenário refere-se à preocupação de o Poder Público 

ser responsabilizado subsidiariamente pelos pagamentos não efetuados a terceirizados. 

74. Por outro lado, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), é 

inadmissível que o Poder Público se utilize de ‘meios gravosos e indiretos de coerção estatal 

destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo’, conforme o julgado abaixo 

transcrito: 

SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, 

PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL 

DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO 

(SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS 

QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM 

SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O 

EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER 

IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO 

‘SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW’. IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O 

ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 

– RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO 

PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – ‘NÃO 

PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR’ (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 

34/132). A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO 

PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO 

CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ‘ESTATUTO 

CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE’. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (RE 402.769/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

75. Nesse sentido, destacam-se os Enunciados das Súmulas do STF abaixo reproduzidos: 

Súmula 70 - ‘É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 

cobrança de tributo’. Julgados: RMS 9698, de 11.07.62 (DJ de 29.11.62); e RE 39.933, de 09.01.61. 

Súmula 323- ‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento 

de tributos’. Julgado: RE 39.933, de 09.01.61 

Súmula 547 - ‘Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais’. Julgados: 

RE60.664, de 14.02.68 (RTJ, 45/629); RE65.047, de 14.02.68 (DJ de 28.06.68); RE 63.045, de 

11.12.67 (RTJ, 44/422); e RE 64.054, de 05.03.68 (RTJ, 44/776). 

CONCLUSÃO 

76. A presente solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 

Deputados, formalizada por meio da Proposta de Fiscalização e Controle 8/2015, aprovada no 

âmbito da comissão em 13/5/2015 e recebida nesta Casa em 28/5/2015, tem por objeto verificar se as 

empresas prestadoras de serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização, 

especificamente nos setores de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros e de navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura 

aeroportuária, vêm cumprindo a obrigação de manutenção da regularidade fiscal, à luz do que estatui 

o art. 38, inciso VII, da Lei 8.987/1995 e do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, aplicável 

subsidiariamente aos contratos de concessão. 

77. O primeiro dispositivo legal prevê a possibilidade de declarar a caducidade do contrato 

caso a concessionária, instada a demonstrar sua regularidade fiscal, não o faça no prazo estipulado. 

Por sua vez, a Lei 8.666/1993 estabelece, como cláusula obrigatória do contrato, a obrigação de 

manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo licitatório.  

78. A partir das informações coletadas junto aos entes reguladores afetos ao objeto da 

solicitação - ANTT, Anac e Ministério das Comunicações - pôde-se verificar que a manutenção da 
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regularidade fiscal pelas empresas delegatárias de serviços públicos não está regulamentada no 

âmbito desses entes reguladores. 

79. Isso não significa, entretanto, que essa condição não seja observada durante a gestão dos 

correspondentes contratos. Algumas distinções ficaram evidenciadas. 

80. Os serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros e 

de transporte aéreo são delegados sob o regime de autorização, por força do que prevê o art. 14, 

inciso III, alínea ‘j’, da Lei 10.233/2001, e da interpretação usualmente aplicada ao Código Brasileiro 

de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), respectivamente. Por essa razão, as disposições legais 

anteriormente citadas, próprias dos contratos de concessão, não se aplicam a esses serviços. 

81. Apesar disso, como se verificou no caso a caso, as agências reguladoras responsáveis 

exigem tal comprovação quando da assinatura dos termos de autorização, na renovação e para 

atendimento a pleitos das prestadoras de serviço. 

82. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens são regidos pela Lei 4.117/1962 e pelos 

Decretos 52.795/1963 e 88.066/1983. A regularidade fiscal é arguida, como explicitado pelo 

Ministério das Comunicações, durante o procedimento licitatório, na assinatura do contrato, na 

transferência direta e na renovação da outorga. Sendo a outorga formalizada por meio de contrato, 

aplicam-se as regras do Estatuto de Licitações e Contratos, ou seja, a exigência de manutenção das 

condições de habilitação, dentre as quais a regularidade fiscal.  

83. A análise de contratos selecionados permitiu identificar situações em que não foi possível 

obter, junto ao sítio da Receita Federal do Brasil, a certidão negativa de débito. Da mesma forma, 

foram identificados casos em que houve renovação da outorga sem que houvesse a constatação da 

regularidade fiscal. 

84. Essas situações, aliadas ao descumprimento pelo Ministério das Comunicações de 

deliberações anteriores deste Tribunal, dão ensejo a determinação para que seja apresentado plano 

de ação para operacionalizar a fiscalização e o acompanhamento econômico-financeiro, a qualquer 

tempo, dos contratos e das prestadoras de serviço de radiodifusão. 

85. No que se refere especificamente à regularidade fiscal das prestadoras de serviços públicos, 

a Receita Federal do Brasil registra que o sigilo fiscal é uma garantia constitucional e veda a 

identificação de contribuintes. No âmbito daquele órgão, o fornecimento de dados econômico-fiscais é 

regulamentado por meio da Instrução Normativa SRF 19/1998. 

86. Ademais, como informado, a Portaria RFB 1.265/2015, que estabelece procedimentos para 

cobrança administrativa especial, prevê a comunicação aos entes reguladores correspondentes, caso 

a empresa reguladora não regularize débitos existentes junto à Receita Federal. Essa informação final 

e definitiva permite a adoção das medidas cabíveis para declaração da caducidade do contrato ou da 

autorização existente. 

87. A experiência externada pela Anac é de que algumas situações de irregularidade fiscal 

questionadas foram rechaçadas pela Justiça Federal, por força da jurisprudência predominante do 

STF, anteriormente citada, e da impossibilidade de cercear o direito do prestador de serviço de 

regularizar os débitos porventura existentes. 

88. Pode-se concluir, assim, que as situações de irregularidade fiscal dos prestadores de 

serviços delegados estão sob a guarda, em primeira ordem, da Receita Federal do Brasil. A esse 

órgão, por meio dos procedimentos estabelecidos, compete apurar e cobrar eventuais débitos. 

Somente na situação de não regularização dos débitos, após cumpridas todas as instâncias 

administrativas de cobrança, poderá ser adotada a medida extrema de rescisão do contrato de 

concessão. 

89. No caso específico do serviço de gestão da infraestrutura aeroportuária, delegado por meio 

de concessão, a Anac tem exigido a apresentação anual de certidões negativas de débito, o que tem 

sido observado pelas concessionárias. 

90. Feitas tais considerações, pode-se concluir que a RFB possui mecanismos próprios para 

informar às agências reguladoras e ao Ministério das Comunicações, conforme o caso, a não 

regularização de débitos fiscais existentes. Essa informação permitiria a abertura de procedimento 
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administrativo para declaração de caducidade do contrato de concessão, nos termos do art. 38, inciso 

VII, da Lei 8.987/1995 c/c art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

91. Ante o exposto, submete-se à consideração superior a presente solicitação do Congresso 

Nacional, formulada por intermédio do Ofício 127/2015/CFFC-P, de 26/5/2015, por meio do qual a 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados encaminha a Proposta de 

Fiscalização e Controle 8/2015, com a seguinte proposta: 

I – determinar ao Ministério das Comunicações, por força do disposto nos arts. 175 e 223 da 

Constituição Federal, no art. 29, alíneas h, j, m, e n da Lei 4.117/1962 e no art. 8º do Decreto 

7.462/2011, que apresente, em 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de 

ação, com cronograma de atividades e respectivos produtos, para operacionalizar a fiscalização e o 

acompanhamento econômico-financeiro, a qualquer tempo, dos contratos e das prestadoras de serviço 

de radiodifusão, contemplando, entre outros que julgar pertinentes: 

a) a verificação da regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, nos termos do art. 

55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993; 

b) a obtenção de informações econômico-financeiras agregadas do setor de radiodifusão. 

II - remeter cópia do acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório e do voto que o 

fundamentarem, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 

III - considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos 

do art. 169, inciso V, do RITCU e do art. 17, inciso II, da  

Resolução TCU 215/2008. 

 É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Cuidam os autos de Solicitação do Congresso Nacional, autuada a partir de requerimento 

aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,  

encaminhado a este Tribunal de Contas da União (TCU) pelo Exmo. Sr. Deputado Vicente Cândido, 

presidente da comissão, solicitando que o TCU verificasse se as empresas que prestam serviços 

públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização nos setores de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e de navegação 

aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária vêm cumprindo as obrigações legais e contratuais 

assumidas, notadamente no que diz respeito à regularidade fiscal no curso da concessão, nos termos do 

art. 38, inciso VII, da Lei 8.987/1995.  

2. A par dessa solicitação, ressalto que o art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, aplicável 

subsidiariamente aos contratos de concessão, também estabelece, como cláusula necessária do 

contrato, a obrigação de manter, durante toda a sua execução, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório, inclusive a regularidade fiscal.  

3. Por meio do Acórdão 2.214/2015-TCU-Plenário, o Tribunal conheceu da presente solicitação 

e determinou a realização de inspeção para subsidiar o atendimento do requerimento apresentado. 

Finalizada a fiscalização, que contou com a presença de um consultor da Câmara dos Deputados, a 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações (SeinfraTel) apresentou 

a instrução transcrita no relatório precedente a este Voto, na qual analisa a situação das empresas 

selecionadas, com base em dados e informações colhidas junto à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Receita Federal do Brasil e ao 

Ministério das Comunicações (MC). Apresento a seguir breve resumo sobre cada setor fiscalizado. 

4. No tocante à prestação dos serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e 

internacional de passageiros, a Lei 12.996/2014 alterou a Lei 10.233/2001 no sentido de instituir o 

regime de autorização para a prestação regular desses serviços. A Resolução ANTT 4.770/2015, 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

editada após a referida Lei 12.996/2014, prevê que no ato das delegações deve ser verificada a 

regularidade fiscal para a obtenção das autorizações e, a cada três anos, para renovação desse termo. 

Assim, embora não se apliquem as disposições do art. 38, inciso VII, da Lei 8.987/1995, que 

nortearam o requerimento encaminhado ao TCU, a ANTT deve verificar a regularidade fiscal das 

empresas por força de norma própria que rege o setor e da Lei 8.666/1993.  

5. Conforme se verifica à peça 34, a regularidade fiscal das empresas é avaliada por meio de 

visitas técnicas realizadas pela ANTT. Para ilustrar sua forma de atuação, a agência remeteu o Plano 

Anual de Fiscalização Econômica e Financeira da Superintendência de Serviços de Transporte de 

Passageiros (SUPAS), bem como o levantamento das atividades de fiscalização relativas ao ano de 

2014. Nesse levantamento, é possível identificar empresas com irregularidades, bem como as 

penalidades a elas aplicadas. 

6. No que se refere aos serviços de navegação aérea e aeroespacial, a manutenção da 

regularidade fiscal, prevista no regulamento da Anac, é observada apenas no momento da outorga e 

das renovações contratuais, não havendo regulamentação para a fiscalização contínua, prevista no art. 

55, XIII da Lei 8.666/1993). A Resolução Anac 25/2008 apresenta medidas administrativas adotadas 

em razão de débitos de prestadores de serviços com a agência, não se aplicando à manutenção da 

regularidade junto à Receita Federal.  

7. Não obstante as fragilidades identificadas, atendendo a solicitação formulada pela equipe de 

fiscalização, a Anac encaminhou certidões relativas aos tributos federais e à dívida ativa da União, 

certificados de regularidade com o FGTS e comprovantes de consulta “nada consta” de multas 

referente às empresas Tam Linhas Aéreas S.A, VRG Linhas Aéreas S.A. (Gol), Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras S.A. e Oceanair Linhas Aéreas S.A. (Avianca). Quanto à Passaredo Transportes Aéreos 

Ltda. informou que a empresa está em processo de recuperação judicial, tutelada pelo art. 6º da Lei 

11.101/2005, segundo o qual deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. 

8. Passando à avaliação das concessionárias de infraestrutura aeroportuária, verifico que os 

editais de concessão de aeroportos até então celebrados pela União por meio da Anac (São Gonçalo do 

Amarante, Brasília, Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins) estão amparados pelos termos das Leis 

8.987/1995 e 8.666/1993 e apresentam regras específicas quanto a regularidade fiscal e trabalhista. 

Além disso, os contratos de concessão reforçam a necessidade de se manter a regularidade fiscal da 

concessionária de aeroportos durante toda a execução do contrato. Os contratos de concessão possuem 

ainda sessão específica quanto a aplicação de penalidades no caso de descumprimento contratual e 

permitem que as concessionárias sejam instadas a comprovarem a regularidade com o Fisco a qualquer 

tempo.  

9. Com base nas certidões apresentadas, relativas aos tributos federais, à dívida ativa da União e 

aos certificados referentes ao FGTS das concessionárias dos aeroportos concedidos, a equipe de 

fiscalização concluiu que até o momento não houve necessidade de aplicar a caducidade a nenhum 

contrato de concessão. No âmbito da fiscalização do TCU, a Anac solicitou que as concessionárias 

encaminhassem as certidões relativas a débitos estaduais e municipais, bem como atualizassem 

automaticamente todas as demais certidões. 

10. No que tange às empresas do setor de radiodifusão sonora e de sons e imagens, embora a Lei 

8.987/1995 não se aplique a esses serviços, as normas próprias do setor preveem a verificação pontual 

da regularidade fiscal, enquanto a manutenção dessa situação durante a prestação dos serviços afins 

consta do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. Ainda assim, a equipe de fiscalização verificou 

situações em que outorgas foram renovadas sem a comprovação da regularidade fiscal.  

11. Das 14 emissoras de televisão fiscalizadas, não foi possível emitir, em consulta à Receita 

Federal, a certidão para duas, denotando pendências atuais junto ao Fisco, embora o MC tenha 

informado que à época da protocolização dos pedidos de renovação, ambas estavam em situação 

regular. No tocante à empresa Televisão Independente de São Jose do Rio Preto Ltda., embora o MC 

sustente que sua situação estava regular à época da renovação, informa, por outro lado, não ter sido 

possível localizar a referida certidão no processo que trata da renovação do serviço. 
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12. Quanto às rádios, foram verificadas 18 pessoas jurídicas com sete ou mais outorgas. Não foi 

possível emitir, neste momento, a certidão para sete empresas. Não obstante o MC informar que a 

regularidade fiscal é pré-requisito para o seguimento dos processos de renovação, não houve 

comprovação de que essa condição vem sendo implementada. Quanto às outorgas de radiodifusão 

vencidas e ainda não encaminhadas ao Congresso Nacional, o MC informou que os respectivos 

processos de renovação de outorga ainda estariam em análise no âmbito daquele Ministério, motivo 

pelo qual não teria parecer conclusivo sobre a possibilidade de renovação. 

13. A unidade técnica destacou que a dificuldade identificada no presente trabalho, de o MC 

fiscalizar, a qualquer tempo, o cumprimento das obrigações legais e contratuais das empresas do setor, 

especialmente no que se refere aos aspectos econômico-financeiros (faturamento, regularidade fiscal, 

entre outros), já havia sido identificada pelo TCU em outras oportunidades, ensejando recomendações 

para o aperfeiçoamento do processo. 

14. Destacando as recomendações endereçadas ao Ministério das Comunicações no âmbito do 

Acórdão 162/2015-TCU-Plenário, reiteradas pelo Acórdão 1.356/2015-TCU-Plenário, de relatoria do 

Ministro Benjamin Zymler, a unidade técnica critica a recorrência dos descumprimentos de 

recomendações e propõe determinação ao MC para que apresente, em 90 dias, plano de ação, com 

cronograma de atividades e respectivos produtos, para operacionalizar a fiscalização e o 

acompanhamento econômico-financeiro, a qualquer tempo, dos contratos e das prestadoras de serviço 

de radiodifusão, contemplando, entre outros que julgar pertinentes: a) a verificação da regularidade 

fiscal durante toda a vigência do contrato, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993; b) a 

obtenção de informações econômico-financeiras agregadas do setor de radiodifusão. 

15. Não obstante as ponderações da SeinfraTel, entendo que a providência contida no item “b” 

da determinação proposta pode não ser oportuna neste momento. Pela minha análise, não há elementos 

suficientes para concluir, nos presentes autos, sobre eventual descumprimento reiterado de 

recomendações deste Tribunal. Também não vislumbro na instrução da unidade técnica qualquer 

informação que permita concluir que o plano de ação recomendado por meio do Acórdão 1.356/2015-

TCU-Plenário, o qual, a meu ver, supre o item “b” da determinação ora proposta, não tenha sido 

elaborado. Esse não era o foco do presente trabalho e, de fato, o Ministério não foi instado a 

manifestar-se sobre a questão nos ofícios que lhe foram endereçados. Assim, considero mais prudente 

que o assunto seja encaminhado ao relator do referido acórdão, para que avalie eventual 

descumprimento da recomendação exarada, em processo próprio de monitoramento. 

16. Quanto ao item “a” da proposta de determinação, há que se considerar que a inspeção 

realizada pela unidade técnica abrangeu também requisições de informações à Receita Federal do 

Brasil, as quais permitiram concluir que no âmbito daquele órgão há mecanismos próprios para 

informar às agências reguladoras e ao Ministério das Comunicações, conforme o caso, a não 

regularização de débitos fiscais existentes. Essa informação permitiria a abertura de procedimento 

administrativo para declaração de caducidade do contrato de concessão, nos termos do art. 38, inciso 

VII, da Lei 8.987/1995 c/c art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. Assim, entendo que a determinação 

proposta pela unidade técnica deve ser ligeiramente adequada para levar em conta esse aspecto. 

17. Considerando as informações e conclusões expostas na instrução da unidade técnica, 

transcritas no relatório precedente e resumidas neste voto, cabe considerar a solicitação integralmente 

atendida e dar conhecimento sobre as mesmas à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 

Câmara dos Deputados, arquivando-se os autos. 

 Ante o exposto, voto por que seja adotado o acórdão que submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 282/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 011.689/2015-3.  

2. Grupo II – Classe de Assunto II: Solicitação do Congresso Nacional.   



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

3. Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos 

Deputados. 

4. Unidades: Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

Ministério das Comunicações (vinculador). 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e 

Comunicações (SeinfraTel). 

8. Representação legal: João Luiz Noronha da Jornada e outros, representando Agência Nacional 

de Transportes Terrestres.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para que fosse verificado se as empresas 

que prestam serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização nos setores de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros e de navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária vêm cumprindo as 

obrigações legais assumidas durante a execução dos contratos, notadamente no que diz respeito à 

regularidade fiscal, haja vista o previsto no art. 38, inciso VII, da Lei 8.987/1995. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo relator: 

9.1. determinar ao Ministério das Comunicações, por força do disposto nos arts. 175 e 223 da 

Constituição Federal, no art. 29, alíneas “h”, “j”, “m”, e “n” da Lei 4.117/1962 e no art. 8º do Decreto 

7.462/2011, que apresente, em 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de ação, 

com cronograma de atividades e respectivos produtos, para operacionalizar a fiscalização e o 

acompanhamento da regularidade fiscal durante toda a vigência dos contratos das empresas que 

prestam serviços públicos sob a forma de concessão, permissão ou autorização nos setores de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, 

considerando, inclusive, as informações prestadas pela Receita Federal do Brasil no presente processo; 

9.2. considerar, nos termos do art. 14, inciso IV, c/c o art. 17, inciso II da Resolução-TCU nº 

215/2008, integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional; 

9.3. encaminhar ao presidente da referida Comissão cópia desta deliberação, acompanhada do 

relatório e do voto que a fundamentam; 

9.4. arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0282-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto 

Nardes (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 

TC 023.298/2015-4 [Apenso: TC 035.875/2015-1]. 
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Natureza: Desestatização. 

Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – MT. 

Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 

Representação legal: Leilane Morais Alcântara e outros, representando Agência Nacional de 

Transportes Terrestres. 

 

SUMÁRIO: DESESTATIZAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES. ACOMPANHAMENTO. PRIMEIRO ESTÁGIO DE CONCESSÃO DO TRECHO 

DA RODOVIA BR-476/153/282/480/PR/SC, CONHECIDA COMO “RODOVIA DO FRANGO”. 

ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES, 

ESCLARECIMENTOS, APRIMORAMENTOS, REAVALIAÇÕES, COMPATIBILIZAÇÕES E 

RETIFICAÇÕES NO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER) E NA MINUTA DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO. APROVAÇÃO DO PRIMEIRO ESTÁGIO COM RESSALVAS. 

CONDICIONANTES PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO CONCORRENCIAL. 

DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA. CONTINUIDADE DA FISCALIZAÇÃO. 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório, com os ajustes de forma, a instrução da Secretaria de Fiscalização de 

Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRodovia) (peça 32), com a qual concordou os dirigentes dessa 

unidade técnica especializada (peças 33 e 34): 

 “I INTRODUÇÃO 

Apresentação 

1. Cuida-se do acompanhamento incidente sobre a concessão do trecho da rodovia 

BR-476/153/282/480/PR/SC, composto pelas rodovias BR-476/PR, no trecho entre Lapa e União da 

Vitória; BR-153, no trecho entre União da Vitória e o entroncamento com a BR-282; BR-282, no 

trecho entre o entroncamento com a BR-153 e o entroncamento com a BR-480; e BR-480, no trecho 

entre o entroncamento com a BR-282 e Chapecó, integrante do Programa de Concessão de Rodovias 

Federais, doravante ‘Rodovia do Frango’, conforme é popularmente denominado o referido trecho. A 

concessão desse trecho abarca também outras intervenções viárias a serem erigidas durante a 

vigência do contrato. Tal processo concessório é conduzido pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), no exercício de suas atribuições legais definidas no art. 24, incisos III e V, da Lei 

10.233/2001. 

Breve Histórico 

2. A primeira versão dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental 

(EVTE) foi apresentada pela ANTT ao TCU em 3/9/2015 (peça 1). Contudo, a Unidade Técnica 

apurou a existência de severas inconsistências no EVTE, que diziam respeito, precipuamente, a 

discrepâncias nas informações contidas nos diversos elementos dos estudos (peça 11). 

3. Apenas a título de exemplo, verificou-se que o Programa de Exploração da Rodovia previa 

seis praças de pedágio ao passo que a modelagem econômico-financeira considerava a existência de 

apenas cinco (peça 11, p. 3). Outro exemplo de incongruência foram as quantidades divergentes de 

obras de melhorias informadas (peça 11, p. 8). 

4. Em face do exposto, considerando as fragilidades dos estudos apresentados, a Unidade 

Técnica propôs, no essencial, que fossem encaminhados novos estudos caso o Poder Concedente 

decidisse dar continuidade ao processo licitatório (peça 11, p. 11). 

5. Mediante o Ofício 847/2015/DG/ANTT (peça 17), a ANTT protocolou novo expediente no 

Tribunal contendo alterações no EVTE original da rodovia, destacando que ‘a área técnica desta 

Agência realizou as gestões necessárias ao pleno atendimento dos itens apontados no exame técnico 

realizado pela SeinfraRodovia (...)’ (peça 17, p. 2). 

6. Em decorrência, na data de 27/10/2015, o Exmo. Ministro Relator Augusto Nardes proferiu 

Despacho em que determinou, diante da nova documentação, (peça 18):  
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(...) a restituição dos autos à SeinfraRodovias para a análise dos estudos encaminhados pela ANTT 

mediante o Ofício nº 847/2015/DG/ANTT, com novo prazo para avaliação do primeiro estágio da outorga, 

conforme posicionamento da Agência e nos termos do inciso I do artigo 4º da IN TCU 46/2004. 

7. Dessa feita, passa-se, agora, ao exame dos novos estudos de viabilidade reenviados, nos 

moldes da IN-TCU 46/2004. 

Importância Socioeconômica 

8. O trecho é acessado pelo setor pecuário do sul do País e tem o potencial de ampliar o 

escoamento das principais zonas produtoras de carnes para os portos de Santos e Paranaguá. Os 

investimentos previstos são da ordem de R$ 4,5 bilhões, a tarifa-teto dada é de R$ 14,75 por 100 km. 

O prazo da concessão, se confirmada, será de 30 anos. 

9. As regiões por onde passam o trecho concedido se destacam nacionalmente na produção de 

frangos e suínos e cultivo de soja e milho. As rodovias selecionadas também exercem um papel de 

ligação entre SP, região de maior concentração industrial, com uma região de maior concentração de 

atividades agropecuárias. 

10. O projeto de concessão da Rodovia do Frango faz parte do Programa de Investimentos em 

Logística - PIL, que objetiva o desenvolvimento acelerado e sustentável, por meio de uma ampla e 

moderna rede de infraestrutura com eficiência logística e modicidade tarifária. 

11. No plano de outorga para a concessão, a ANTT justifica que a seleção dos trechos das 

rodovias federais BR-476/PR, BR-153/PR/SC, BR-280/SC e BR-480/SC como objeto de concessão 

permite ampliar a escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura duplicando os 

principais eixos rodoviários federais do país. 

12. O presente estudo de viabilidade foi elaborado pela J. Malucelli Construtora de Obras S.A. e 

Concresolo Engenharia Ltda., cujos estudos foram selecionados em Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) originado da Portaria Ministerial 58/2014 do Ministério dos Transportes. 

13. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentou à equipe técnica do TCU 

sua versão preliminar dos estudos de viabilidade da sobredita rodovia em 3/9/2015 (peça 1), com 

severas inconsistências, como já foi afirmado. De acordo com o Despacho do Exmo. Relator, os 

estudos reenviados foram submetidos à análise desta Unidade Técnica em 27/10/2015.  

Deliberação que originou o trabalho 

14. O presente acompanhamento orienta-se pelo art. 3º da Instrução Normativa 

IN-TCU 46/2004. 

Visão geral do objeto 

15. As principais características físicas do trecho concedido, descritas no Plano de Outorga, 

são: 

 

Tabela 1 – Principais características físicas da Rodovia do Frango 

Item Característica 

Pista Simples 373,7km  

Pista Dupla  14,3km 

Multifaixa 0km 

Extensão em duplicação pelo DNIT 0 

Travessia Urbana em pista simples 

a ser contornada 
10,9km 

Extensão total a ser concedida 398,9km 

                             Fonte: peça 4 

 

Tabela 2 – Etapas do processo de concessão 

Etapa Data/Ato/Responsável 

Chamamento Público 
Edital de Chamamento Público 2/2014, publicado em 

3/2/2014 

Audiência Pública 
Contribuições recebidas entre 14/7/20014 a 30/7/214.  

Sessões presenciais em 23/7 (Chapecó) e 24/7 (Curitiba) e 
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Etapa Data/Ato/Responsável 

29/7 (Brasília). 

Responsabilidade pela 

concessão 

ANTT, seguindo política formulada pelo Ministério dos 

Transportes (art. 26, VI, da Lei 10.233/2003 c/c art. 3º do Decreto 

2.444/1997) 

Aprovação do Plano de 

Outorga 
1º de setembro de 2015. 

Fonte: Plano de outorga (peça 4) e relatório da ata da audiência pública (peça 5) 

 

Tabela 3 – Premissas da concessão 

Item Informações preliminares 

Receitas 

Tarifa básica de pedágio 

(TBP) 

- EVTE entregue 

originalmente  

R$ 14,75/100km (planilha de 

‘Consolidação – Edital 002 – Revisão 

de Agosto -2015’ 

Receita tarifária total 

bruta 

 

R$ 14,9 bilhões (real) 

               R$ 36,0 bilhões 

(nominal) 

Custos 

Investimento total R$ 4,1 bilhão 

Despesa operacional total R$ 2,2 bilhão 

Demais premissas 

TIR desalavancada 

(WACC) 
9,2% a.a. 

Prazo de concessão 30 anos 
 

16. A principal modificação trazida no presente EVTE foi dilatar o prazo para a conclusão das 

obras obrigatórias de duplicação, que passou a ser sete anos, ante os cinco anos que eram adotados 

como parâmetro nas concessões anteriores. 

17. As praças de pedágio estão dispostas conforme indica a tabela e mapa abaixo: 

 

Tabela 4 – Premissas da concessão 
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Escopo da verificação 

18. Considerando que em diversas instruções passadas, a exemplo da análise dos estudos de 

viabilidade da Ponte Rio Niterói (TC 033.019/2014-2), o Tribunal deu contribuições aos processos 

concessórios no que tange à matriz de risco, modelagem dos custos operacionais, fatores Q e X, etc., 

em grande parte já incorporadas no EVTE da Rodovia do Frango, optou-se, nessa oportunidade, por 

aprofundar a análise do Programa de Exploração da Rodovia (PER). 

19. Uma das razões para essa escolha foi a constatação, em alguns processos em curso nesta 

SeinfraRodovia (TC 014.731/2015-0, por exemplo), de que deficiências na redação do PER 

dificultavam a exigência e a correspondente fiscalização da prestação do serviço adequado, como 

preconiza a Lei 8.987/1995. 

20. Disso não decorre que não foram examinados os custos operacionais (Opex) e os 

investimentos previstos (Capex). No caso dos investimentos, as deficiências apontadas pela Unidade 

Técnica na instrução inicial (peça 11) foram corrigidas.  

21. Também foi objeto de avaliação aspectos vistos em outros processos de 1º estágio que 

poderiam, na visão desta Unidade Técnica, serem aprimorados, a exemplo do Fator Q, que será 

exemplificado mais abaixo.  

22. Porém, de modo diverso ao que ocorreu em outros exames levados a cabo por esta Corte, a 

seção destinada ao exame do PER ganhou mais robustez e detalhamento, fruto do amadurecimento 

próprio dos processos de análise dos EVTEs. Afinal, tão importante quanto garantir a modicidade 

tarifária, um dos objetos da análise do 1º estágio, é também contribuir para a prestação adequada do 

serviço ao usuário, quantificada na tarifa cobrada pelo prestador de serviço. Outrossim, como será 

ilustrado no subitem relativo à análise de riscos, a modicidade tarifária tem sido garantida, 

sobretudo, pela ampla concorrência. 

23. Optou-se, assim, por dispensar atenção aprofundada ao PER da presente concessão, pois as 

análises daqui decorrentes servirão de base para o exame das próximas concessões da atual rodada, 

gerando maior celeridade nos futuros exames de 1º Estágio. 

24. Para a definição da profundidade da atual análise é necessário verificar as bases legais da 

atuação do TCU. Nesse propósito, observa-se que o artigo 71 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88) define competência originária ao Congresso Nacional para o exercício do controle externo, 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Além disso, o artigo 18 da Lei 9.491/1997, cita a 

apreciação do Tribunal de Contas da União dos processos de concessão. 

25. A jurisprudência do TCU é esclarecedora no que tange à delineação da competência da 

corte de contas, eis que o Acórdão 715/2008 –TCU- Plenário, especifica a atuação do TCU nos casos 

de haver ilegalidade nos atos das agências, quer seja por ação ou por omissão: 

(...) o TCU, na fiscalização das atividades-fim das agências reguladoras, não deve substituir-se 

aos órgãos que controla, nem estabelecer o conteúdo do ato de competência do órgão regulador, 
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determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando verificar a ocorrência de ilegalidade ou de 

omissão da autarquia no cumprimento das normas jurídicas pertinentes, conforme acórdãos 

1.703/2004, 1.926/2004, 2.022/2004, 2.067/2004, 556/2005 e 649/2005, todos do Plenário’.  

26. Vale citar a existência de vertente doutrinária que pugna por um controle mais acentuado do 

Tribunal de Contas sobre as agências reguladoras, ante a competência desta Corte para adentrar o 

mérito das ações administrativas e para aferir sua economicidade (vide Dallari, Adilson Abreu. 

Controle político das agências reguladoras. Interesse Público, Porto Alegre, n. 18, 2003). 

27. Há outros alertas doutrinários a respeito dos reflexos sobre o erário de ações ou omissões 

da agência de regulação, tais como a não aplicação de uma multa por descumprimento contratual e a 

autorização indevida de um aumento de tarifa, o que pode levar ao desequilíbrio econômico-

financeiro favorável à empresa (Alexandre Santos de Aragão, In Agências reguladoras e a evolução 

do direito administrativo econômico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003). 

28. Também é necessário identificar-se limites para o ato discricionário, por ser sempre 

possível, no estabelecimento de critérios técnicos, o abuso de poder, o arbítrio, o erro, o dolo e a 

culpa (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, In Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 156). Além disso, ‘a discricionariedade técnica existe apenas quando a decisão que 

nela se fundar possa ser motivada também tecnicamente. Esta é, quiçá, a limitação mais importante, 

pois afasta, ao mesmo tempo, o arbítrio, o erro, a impostura e a irrazoabilidade, limite este que afasta 

decisões desnecessárias, inadequadas e desproporcionais’ (Diogo de Figueiredo Moreira Neto, In 

Mutações do direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp.169-170). 

29. Diante dos mandamentos legais e jurisprudenciais, cabe destacar que as deficiências 

apontadas na presente análise servem, principalmente, como um alerta para a própria ANTT quanto à 

necessidade de se observar o processo como um todo, sobretudo nas fases de licitação, verificando a 

existência de efetiva concorrência e na fase de execução do contrato, conferindo se este cumpre-se 

conforme acordado.  

30. Importa salientar que, a presente análise não afasta nem prejudica posteriores fiscalizações 

do TCU, seja na fase licitatória, seja na execução contratual. No que se segue, apresenta-se o exame 

técnico da matéria. 

31. Por fim, vale ressaltar que, ao longo de todo o trabalho, esta Unidade Técnica esteve em 

contato com a ANTT, quer seja por meio de reuniões técnicas (peça 19), quer seja por meio de 

questionamentos enviados por e-mail à Agência, como forma de conferir maior celeridade aos 

trabalhos, de acordo, inclusive, com diretrizes estabelecidas pelo Gabinete do Exmo. Ministro Relator 

Augusto Nardes. Nesse ponto, a SeinfraRodovias gostaria de agradecer ao corpo técnico e diretivo da 

Autarquia Regulatória pelo atendimento tempestivo e cordial às solicitações e questionamentos 

enviados. 

32. Como será relatado em maiores detalhes adiante, nas seções apropriadas deste Relatório, 

das reuniões e tratativas ocorridas já resultaram algumas modificações concretas do Plano de 

Outorgas após apontamentos desta Unidade Técnica (peça 27). 

33. As planilhas analisadas e os outros documentos do estudo de viabilidade foram salvos na 

rede ‘sarq-prod’ (\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos) e serão 

referenciadas de acordo com seu endereço nessa rede. 

34. O escopo desta instrução também se baseou em análise de risco da concessão, seguindo as 

atuais diretrizes do controle externo. Por sua importância, será apresentada em uma seção à parte. 

Análise de Risco 

35. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido no art. 6º da Lei 8.987, de 1995. Portanto, o estudo 

de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTE) apresentado pela ANTT, que baliza a futura 

prestação de serviços, deve ser tal que indique a efetiva regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
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36. É a partir do EVTE, ora em exame, que se inicia o processo de delegação a particular tanto 

da prestação de um serviço público quanto da exploração de um bem de uso comum do povo, por 

princípio, essencial à coletividade e insuscetível de mera apropriação privada. 

37. A instituição de tarifa pública também está relacionada às contas públicas, porquanto, 

mesmo paga pelo usuário do serviço, é cobrada mediante a prestação de um serviço público 

outorgado pelo Estado. Assim, diante da competência do Tribunal de Contas da União para realizar 

fiscalizações de natureza operacional nas entidades jurisdicionadas, conforme o art. 71, IV, CF/88. 

Buscou-se, na presente análise, colaborar com a transparência das ações pertinentes ao futuro 

contrato administrativo, conferindo a ele maior segurança jurídica. 

38. A identificação dos riscos e das respectivas medidas de contenção, conforme a diretriz do 

Plano de Controle Externo do TCU, possui o condão de aumentar a chance de incrementar a 

eficiência no sistema rodoviário. Tal verificação de riscos também pode colaborar com o efetivo 

cumprimento do papel estatal, estampado no art. 173 da Lei Máxima, de impedir o abuso do poder 

econômico, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 

39. Estudos teóricos acerca dos riscos nos procedimentos, metodologias e resoluções 

empregados pelo órgão regulador apontam para os seguintes fatores: a) assimetria de informação, 

quando só as firmas reguladas dispõem ou dominam informações essenciais à regulação eficiente; b) 

contrato incompleto, quando as regras firmadas entre reguladores e firmas reguladas apresentem 

lacunas ou dificuldades de compreensão e interpretação; c) monitoramento imperfeito por parte da 

agência de regulação, decorrente de falhas nos sistemas de fiscalização e de acompanhamento, que 

prejudicam a observação, a mensuração e o controle das atividades reguladas; d) captura do 

regulador, quando o órgão regulador passa a confundir o bem comum com os interesses da indústria 

por ele regulamentada, passando a ser aliado das firmas reguladas. 

40. Ainda segundo a literatura técnica, uma vez concretizados um ou mais desses contextos, 

haverá espaço para comportamento oportunista (gaming) das firmas reguladas, visando confundir, 

influir ou manipular decisões e ações do órgão regulador. 

41. Assim, importa esquadrinhar melhor o atual EVTE, perquirindo alguns desses riscos, 

sobretudo diante de problemas concretos verificados em auditorias do TCU, citados a seguir. Além 

dos riscos acima, também vale sopesar a possibilidade de não acudirem muitos interessados no leilão, 

dado atual cenário macroeconômico, o que traz um risco de contratação acima do valor justo. 

Risco de não existir concorrência 

42. O histórico das licitações anteriores revela que houve significativos descontos em relação 

aos valores referenciais, propostos pela ANTT nos respectivos editais. Isso certamente ocorreu por 

conta de uma conjuntura que permitiu a efetiva participação de muitos interessados. A Tabela 5 

apresenta os descontos obtidos no processo de disputa, a partir da segunda etapa do Procrofe 

(Programa de Concessões Rodoviárias Federais):  

 
Tabela 5 – Deságios nas concessões 
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                           Fonte: ANTT 

43. De fato, o ambiente concorrencial é um fator importante para a obtenção de uma tarifa 

justa. Muitos trabalhos são voltados para essa área, sobretudo tratando da teoria dos leilões. 

44. Teoricamente, a concorrência perfeita representa um cenário no qual o número de empresas 

(n) é grande e nenhum desses fornecedores é capaz de influenciar o preço de mercado. Diz-se nesse 

caso que as empresas são tomadoras de preços. Tal contexto corresponde a um mercado 

perfeitamente permeável à entrada e à saída de firmas, com uma expressiva quantidade de 

consumidores, não podendo um consumidor individualmente exercer influência significativa na 

demanda. Não há incentivos para a formação de coalizões. A entrada de novos concorrentes ocorrerá 

enquanto for positivo o lucro advindo da produção, ou melhor, até o lucro possível de se obter nesse 

mercado não ser nulo. Situado no outro extremo, há o monopólio, correspondente ao caso de 

existência de apenas uma firma atuando, cuja tendência será a de diminuir a produção total no 

mercado. 

45. Não é frequente acontecer a concorrência perfeita, ao contrário, existem fortes incentivos 

para tentar quebrá-la. Quando ocorre essa quebra, poucas empresas passam a ter total controle sobre 

os preços, ou seja, há ruína da licitação. A empresa mais forte, assim, passa a utilizar a sua 

capacidade para influenciar os preços, buscando melhorar sua posição individual. 

46. Mesmo em regimes ditos de mercado a concorrência se apresenta imperfeita, havendo, 

quase sempre, o desequilíbrio de forças e a assimetria de informações, raramente permitindo que os 

agentes estejam em igualdade de condições para, por si mesmos, regularem o mercado. 

47. A obtenção de uma tarifa justa no início do contrato de concessão é especialmente relevante 

considerando que, no caso das concessões de serviços públicos, não existe, a partir de determinado 

instante, a rivalidade baseada na maior eficiência. Fato é, pois, que tais contratos diversas vezes 

podem se enquadrar na categoria dos serviços fornecidos em monopólios naturais: um só fornecedor. 

48. O fomento à concorrência, não há dúvidas, é uma forma de organizar os mercados, 

buscando estabelecer os preços de equilíbrio. Diante das notícias de que o cenário econômico atual 

não permitirá o comparecimento de um número elevado de interessados no leilão, sobreleva em 

importância a análise desse risco por parte da ANTT, principalmente porque pode levar a efetivação 

de um contrato demasiadamente oneroso ao usuário da via. 

 

 

3ª etapa 

Valor de 

referência 

da ANTT 

(inicial) 

(R$) 

Valor de 

referência da 

ANTT (após 

análise do 

TCU) (R$) 

Valor 

contratado 

(R$) 

Desconto 

(%) 

BR-050/GO/MG 0,07870 0,07870 0,04534 42,39 

BR-163/MT 0,04620 0,04170 0,02638 36,74 

BR-060/153/262/DF/GO/MG (CONCEBRA) 0,05490 0,05050 0,02851 43,54 

BR-163/MS (MS VIA) 0,09270 0,09270 0,04381 52,74 

BR-040/Brasília-Juiz de Fora 0,09730 0,09730 0,03225 66,86 

 

2ª etapa 

Valor de 

referência 

da ANTT 

(inicial) 

(R$) 

Valor de 

referência da 

ANTT (após 

análise do 

TCU) (R$) 

Valor 

contratado 

(R$) 

Desconto 

(%) 

BR-116/PR/SC (PLANALTO SUL) 0,06300 0,04907 0,03080 37,23 

BR-376/PR - BR-101/SC (LITORAL SUL) 0,06016 0,03492 0,01340 61,63 

BR-116/SP/PR (RÉGIS BITTENCOURT) 0,06873 0,03884 0,02040 47,48 

BR-381/MG/SP (FERNÃO DIAS) 0,06974 0,03971 0,01420 64,24 

BR-393/RJ (RODOVIA DO AÇO) 0,06289 0,05855 0,04400 24,85 

BR-101/RJ (FLUMINENSE) 0,07185 0,05779 0,03170 45,15 

BR-153/SP (TRANSBRASILIANA) 0,06343 0,04913 0,03050 37,92 
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49. Cabe, portanto, à ANTT e ao Ministério dos Transportes avaliar existência de efetivo 

ambiente concorrencial, bem como realizar um juízo de oportunidade para a realização do leilão. 

Uma vez que essa tarefa se insere no juízo discricionário da Administração 

50. Destarte, propõe-se recomendar à ANTT e ao Ministério dos Transportes que, 

preliminarmente à realização do leilão da presente concessão, avaliem o ambiente concorrencial e 

macroeconômico do momento com vistas a formar um juízo de oportunidade acerca da realização do 

leilão. 

Risco de assimetria de informação na fase de leilão 

51. A assimetria de informações pode ocasionar problemas desde a fase de leilão, levando ao 

desequilíbrio de forças e ao ambiente de desigualdade de condições entre os competidores, 

inviabilizando a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. 

52. Em outras ocasiões, o TCU apresentou alerta quanto à inconsistência dos estudos basilares. 

Cita-se o Acórdão 851/2009-TCU-Plenário, que, ao tratar do acompanhamento de Parceria Público-

Privada, na modalidade de concessão administrativa, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 11.079/2004 

(Lei de PPP), determinou o estabelecimento de teto financeiro para os preços dos investimentos, com 

base na simulação de custos a cargo do empresário, em conformidade com o princípio da 

economicidade e com o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 (item 9.1.7).  

53. No relatório que precede essa decisão, foi analisada a exigibilidade dos elementos de 

projetos de engenharia nos processos de concessão de serviços públicos, ocasião em que se 

demonstrou que a falta de elementos mínimos nas propostas podem resultar em graves riscos à 

Administração Pública. 

54. Eis que a Lei 8.987/1995, ao versar sobre o regime de concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal de 1988, preceitua:  

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, 

os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá 

especialmente: 

(...) 

IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e 

projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;  

(...) 

XV -  nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os 

dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do Projeto Básico que permitam sua plena 

caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a 

cada caso e limitadas ao valor da obra (grifou-se). 

55. Também o parágrafo único do art. 23 da Lei 8.987/1995 prevê que ‘Os contratos relativos à 

concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente: I - 

estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão’; e ‘II - 

exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras 

vinculadas à concessão’. 

56. No atual estudo, foram detectadas diversas inconsistências, as quais serão melhor 

esquadrinhadas adiante, nos tópicos 3 e 4, que trata do PER. Cuida-se de uma análise não exaustiva, 

limitada à higidez dos dados primários apresentados pela ANTT. 

57. Outro ponto que deve ser mencionado, diz respeito ao modo como foram elaborados os 

estudos de viabilidade, qual seja, o chamado Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).  

58. Regulamentado pelo Decreto 8.428/2015, o PMI é, em síntese, um procedimento por meio do 

qual potenciais interessados em elaborar estudos de viabilidade para as concessões recebem uma 

autorização do Poder Concedente para tanto. Segundo o art. 6º daquele Decreto: 

Art. 6º A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos: 

I - será conferida sem exclusividade; 

II - não gerará direito de preferência no processo licitatório do empreendimento; 

III - não obrigará o Poder Público a realizar licitação; 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

IV - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração; 

e 

V - será pessoal e intransferível.  

59. Aquele que for selecionado no PMI poderá participar direta ou indiretamente da licitação 

do serviço concedido, salvo disposição editalícia em contrário (art.18 do Decreto 8.428/2015).  

60. Surge daí um irremediável conflito de interesses potencializado pela assimetria da 

informação da elaboração dos estudos: a empresa que tiver seus estudos selecionados tem incentivo 

para ocultar informações relevantes que podem ser usadas a seu favor no momento da licitação. Um 

exemplo a ser melhor explorado na seção relativa ao estudo de demanda é possibilidade de repassar 

dados subestimados de estudo de tráfego. 

61. No âmbito do Tribunal foi autuado o TC 014.414/2015-5, sob relatoria do Exmo. Ministro 

Walton Alencar Rodrigues, para avaliar a condução das PMIs pelos órgãos e entidades envolvidos, 

razão qual, no presente trabalho, só serão propostos encaminhamentos tendo por objeto o atual 

estudo de viabilidade, sem questionar a legalidade estrita desses procedimentos. 

Risco de Assimetria de informação durante a execução contratual 

62. No âmbito do TC 005.210/2014-3, relativo ao acompanhamento da atuação da ANTT na 

fiscalização do contrato de concessão da BR-101/ES/BA, foi constatado que tal agência utilizava 

exclusivamente relatórios da própria concessionária para atestar a adequação de parâmetros 

essenciais, tais como o índice de irregularidade longitudinal (IRI) e a retrorrefletância. A falta de 

atenção da ANTT às recomendações do TCU ocasionou o recebimento de obrigações contratuais com 

base em informações exclusivas da concessionária. 

63. Ficou demonstrada a fragilidade da inspeção realizada pela agência, tornando-a adstrita à 

simples verificação visual dos elementos que compõem o sistema rodoviário, quando deveria 

contemplar também a conferência de todos os parâmetros de desempenho físicos contratados, muitos 

deles dependentes de verificação por meio de ensaios técnicos. 

64. Diante disso, fez-se necessário recomendar à ANTT a instituição de verificações específicas 

do cumprimento dos parâmetros de desempenho contratados, por meio de ensaios próprios ou 

acompanhamento concomitante dos testes realizados pela concessionária, principalmente para os 

subsistemas pavimento e elementos de proteção e segurança, visando diminuir a assimetria de 

informação e aumentar a expectativa de controle da concessionária, resultando em maior efetividade 

da fiscalização da agência de regulação (item 9.2 do ACÓRDÃO Nº 2889/2014 – TCU – Plenário). 

65. Por conta disso, é essencial que o PER tenha elementos objetivos e claros de avaliação de 

desempenho, ao mesmo tempo em que faz-se necessário aprimorar os procedimentos fiscalizatórios da 

ANTT. 

66. As questões relativas às fiscalizações estão sendo tratadas em processos específicos no 

Tribunal, a exemplo do Relatório de Acompanhamento dos Trabalhos Iniciais (TC 0146745/2015-1). 

Já o PER será analisado de forma minudente nesta instrução. 

Risco de ser efetivado um contrato incompleto 

67. É necessário que o contrato traga regras contratuais claras, sem dificuldades de 

compreensão ou dupla interpretação, o que certamente beneficiaria a parte mais forte na relação 

contratual, em detrimento da parte hipossuficiente. 

68. Por esse motivo, na presente análise, serão apontadas diversas inconsistências no PER e nos 

fatores contratuais considerados. 

69. Ainda a respeito do tema, cabe ressaltar que em diversos contratos de concessão, mesmo 

recentes, estão ocorrendo aditivos contratuais, ora sob a alegação de que o PER foi omisso, ora 

porque se trata de obra urgente e que somente pode ser executada pela própria concessionária. 

70. Faz-se necessário observar que em tais situações a adjudicação do objeto é feita sem a 

precedente licitação, fazendo com que a própria concessionária receba uma obra cujo valor é 

calculado com base no Sicro, sem os descontos normalmente obtidos no ambiente concorrencial, na 

qual a disputa baseia-se na maior eficiência. Nesses casos, a concessionária obtém uma ampliação do 
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contrato baseada em regra mais benéfica do que a originalmente pactuada, reduzindo os ganhos do 

usuário decorrentes dos deságios oferecidos na fase de licitação. 

71. Como exemplo, cita-se o contrato da BR-163/MT 2015, tratado no TC 023.217/2015-4. 

Nesse caso, o Dnit deixou de realizar as obras de duplicação previstas e elas foram repassadas à 

concessionária por valores provavelmente mais elevados do que aqueles que seriam obtidos se fossem 

submetidos ao procedimento licitatório inicial. 

72. Salienta-se que a aplicação de um desconto sobre os valores orçados com a utilização do 

Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, no caso de dispensa de licitação já ocorreu em outras 

situações. 

73. Tanto que o DNIT, na Instrução de Serviço 2, de 7 de janeiro de 2006, ao tratar do 

Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas - PETSE, determina, a todos os 

Coordenadores responsáveis diretos pelos cumprimento e gerenciamento dos procedimentos 

emanados do PETSE, a adoção do seguinte critério: ‘a composição de preços unitários deverá 

contemplar uma redução, de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos valores obtidos pela aplicação do 

Sistema de Custos Rodoviários – SICRO’. 

74. Assim, convém recomendar à ANTT e ao Ministério dos Transportes, no caso de ser 

inafastável a inclusão de uma nova obra no contrato de concessão, avaliar a possibilidade de inserção 

de uma regra de aplicação de desconto incidente sobre a Tabela Sicro, simulando o ambiente 

concorrencial normalmente obtido na contratação de obras pela Lei 8.666, de 1993. 

Risco de monitoramento imperfeito 

75. No que diz respeito ao risco monitoramento imperfeito por parte da agência de regulação, 

decorrente de falhas nos sistemas de fiscalização e de acompanhamento, que prejudicam a 

observação, a mensuração e o controle das atividades reguladas, cabe lembrar que os procedimentos 

de fiscalização a cargo da ANTT, por atribuição contida na Lei 10.233, de 2001, são imprescindíveis 

para assegurar o cumprimento dos contratos de concessão nas condições estabelecidas.  

76. Em auditorias de conformidade realizadas anteriormente, o TCU avaliou a existência de 

falhas nos procedimentos de fiscalização empregados pela ANTT. Foi o caso da auditoria de 

conformidade na concessão para exploração dos trechos BR 101/SC e BR-116/376/PR (TC 

005.534/2011-9), que culminou no Acórdão 3.346/2012 TCU Plenário, bem como nas auditorias de 

conformidade dos trechos da BR-116/BA e BR-324/BA (TC 009.222/2012-0) e BR-116/SP/PR (TC 

001.554/2013 1). 

77. Nesses trabalhos, constatou-se deficiências da ANTT nos procedimentos de fiscalização, 

deixando de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, dos parâmetros de desempenho 

previstos e da qualidade do serviço prestado. 

78. Diante disso, no âmbito do TC 006.351/2013-1, o TCU realizou auditoria de natureza 

operacional e avaliou o desempenho da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na 

fiscalização dos contratos da 2ª etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais. Foram 

detectadas deficiências na gestão dos contratos de concessão, destacando-se as esferas de 

gerenciamento, fiscalização, autuação e andamento dos processos de apuração de responsabilidade e 

aplicação de penalidades, e na análise de projetos, ocasião em que esta Corte de Contas prolatou 

diversas determinações e recomendações visando aperfeiçoar a gestão da ANTT. 

79. Tanto nas auditorias de conformidade quanto na operacional, constatou-se que o 

cumprimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos nos contratos de concessão não vinha 

sendo avaliado pela ANTT de forma efetiva e, quando ocorria, considerava apenas dados fornecidos 

pelas próprias concessionárias.  

80. Alertou-se para a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização adotados 

pela ANTT, cada vez mais importante, na medida em que o Governo Federal concedeu prioridade ao 

setor de infraestrutura. 

81. Ainda em relação à fiscalização da ANTT, outro problema detectado nas auditorias foi o 

percentual de inexecução das obras obrigatórias - superior a 80%, em média. 
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82. Ainda é grande o percentual de inexecução desses contratos. Já em 2015, no âmbito do 

processo administrativo de produção de conhecimento, a Seinfrarodovia solicitou informações da 

ANTT a respeito do quadro de inexecução de obras por parte das concessionárias. Dessa vez, buscou-

se aferir o índice de inexecução de todos os contratos de concessão rodoviária. 

83. Conforme detalhado nas Tabelas 6-A e 6-B, ainda há casos alarmantes de inexecução dos 

contratos de concessão. 
Tabela 6-A: ÍNDICE DE INEXECUÇÃO NOS CONTRATOS DA 1ª ETAPA 

 
                Fonte: TC 009.001/2015-8 

 

Tabela 6-B: ÍNDICE DE INEXECUÇÃO NOS CONTRATOS DA 2ª ETAPA 

 
                 Fonte: TC 009.001/2015-8 

84. Cabe destacar que, após o alerta do TCU acerca desse problema, uma das providências 

adotadas pela ANTT foi o estabelecimento de Termos de Ajuste de Conduta (TACs) com as 

concessionárias inadimplentes, o que explica em parte a diminuição dos índices de inexecução a 

partir do ano de 2013. Porém, a legalidade de tais ajustes, por diversos motivos, são hoje 

questionamentos no âmbito do TC 019.494/2014-9, que trata de Representação do Ministério Público 

Junto ao TCU. 

85. Tal quadro de monstra o risco de não serem alcançados os objetivos citados no item 10 

dessa instrução. O contrato de concessão, que sem dúvida onera a sociedade, deve garantir a 

prestação de serviços adequados, com maior eficiência. Saliente-se que o atual EVTE, ora em análise, 

não traz uma avaliação precisa da eficiência da concessão pretendida, mesmo que, a despeito das 

experiências anteriores, o contrato de concessão seja efetivamente cumprido. 

86. Diante desse histórico de inexecuções e da ausência de uma avaliação precisa das medidas 

adotadas pela ANTT para evitar a repetição desse quadro nas novas contratações, mostra-se 

necessário recomendar à ANTT e ao Ministério dos Transportes que avaliem a conveniência e 

oportunidade de efetivar a ora debatida concessão, considerando a atual conjuntura dos contratos 

vigentes as dificuldades gerenciais outrora detectadas na atuação da ANTT. 

II. EXAME TÉCNICO 

1. ESTUDO DE DEMANDA 

87. O estudo de demanda foi elaborado de acordo com sistemática já adotada em outros 

processos concessórios de rodovias: (i) coleta de base de dados primárias; (ii) determinações de 

fatores de sazonalidade; (iii) cálculo do VMDA (volume médio diário anual); (iv) divisão da área de 

estudos em zonas de tráfego; e (v) tratamento das pesquisas de origem e destino (peça 22, p. 10). 

88. A análise do estudo de demanda é, amiúde, tarefa complexa e que comporta certo grau de 

subjetivismo nas premissas e projeções. Nada obstante, por ser praticamente o único componente da 
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receita prevista para a concessionária, constitui fator preponderante para a determinação da tarifa 

teto da concessão. 

89. Assim, embora exista certo grau de subjetivismo e maleabilidade na elaboração de um 

estudo de demanda, é importante que seus componentes sejam calcados em metodologias 

reconhecidas e tenham uma base de dados confiável, passível de ser avaliada pela Agência e pelos 

órgãos de controle. 

90. Nesse ponto, os estudos de viabilidade indicam que (peça 22, tomo único, p. 12, grifou-se) 
(...) As contagens [de tráfego] foram realizadas em postos previamente selecionados, procurando-se 

garantir a cobertura, além dos locais previstos para implantação de praças de pedágio, dos principais trechos 

homogêneos da rodovia em estudo. Para os trechos homogêneos onde houve uma prévia de localização de 

praças as contagens volumétricas foram de 7 dias consecutivos, 24 horas por dia. 

91. No entanto, o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT salienta que (p. 122, grifou-se): 
(...) Projetos de concessões de rodovias têm exigido, além da utilização das informações sazonais, 

maior número de contagens de sete dias, cobrindo todos os trechos objeto da concessão. No que se refere 

apenas à determinação dos volumes de tráfego atual, a utilização dos dados da rede viária disponível é 

considerada satisfatória para as correções sazonais. 

92. Destarte, a princípio, a contagem realizada no estudo seria insuficiente para conferir 

robustez ao estudo de demanda. Apesar dessa falha, é mister salientar que o Tribunal em outras 

ocasiões já aceitou estudos nos quais a contagem de tráfego foi realizada em apenas sete dias 

consecutivos (TC 019.565/2013-5), de modo que não seria razoável considerar que a falha acima 

pudesse macular de modo insanável o presente EVTE. 

93. Contudo, entende-se que a importância dos estudos de demanda na definição das receitas 

das concessões requeira um aprimoramento das projeções de tráfego, ainda mais ao se considerar 

que, atualmente, os estudos de viabilidade são elaborados por empresas no chamado Procedimento de 

Manifestação de Interesse (PMI) que, no futuro, poderão a ser potenciais licitantes, ou, ainda 

associar-se a outros licitantes. 

94. Vale dizer, existe uma assimetria de informação na elaboração do estudo de demanda que 

pode gerar importante vantagem competitiva em uma futura licitação por parte daquele responsável 

pela elaboração dos estudos. Ao passo que existem parâmetros objetivos para avaliar a adequação do 

custo de uma obra de engenharia prevista (Sicro, custo médio gerencial, etc.) e até mesmo dos custos 

operacionais (comparação com outras concessões, por exemplo, como ocorreu na Ponte Rio Niterói 

no TC 033.019/2014-2), é praticamente inviável examinar a adequação de uma determinada contagem 

de tráfego, a não ser que haja outra contagem para confronto. 

95. Isso permite que uma eventual empresa que elabore um estudo vencedor no âmbito de uma 

PMI aja de má-fé e diminua propositadamente o volume do tráfego contado. Uma ligeira diminuição 

que poderia não provocar suspeitas seria capaz de gerar ganhos relevantes para a vencedora da 

licitação.  

96. A título de exemplo, no caso da rodovia em apreço, simulação na Planilha de Consolidação 

– Edital 002, revela que, caso o tráfego real seja 10% maior do que o informado, a tarifa teto cairia 

de R$ 14,75 a cada 100km para R$ 13,36. Caso a variação fosse de 15%, o valor cairia para R$ 

12,83. 

97. Não se trata de afirmar que a empresa responsável pelos presentes estudos agiu de má-fé ou 

que o tráfego informado esteja incorreto, mas apenas de salientar: (i) o efeito que pequenas 

alterações em seu volume têm sobre a tarifa; (ii) o impacto de uma metodologia deficiente pode ter na 

tarifa teto; e (iii) como o conflito de interesses que emerge em uma PMI, à medida que aquele que 

elabora os estudos também pode, direta ou indiretamente participar do certame, pode aumentar o 

risco de manipulação do estudo de tráfego, conferindo vantagens competitivas na licitação e/ou 

aumentando indevidamente as receitas auferidas pelo vencedor.  

98. A questão relativa ao volume de tráfego foi, inclusive, objeto de debate na Câmara 

Municipal de Chapecó/SC, um dos municípios que serão afetados pela concessão, tendo-se afirmado 

que há ‘possível subestimativa da demanda de fluxo de veículos no estudo de viabilidade da 

concessão, o que pode influenciar na respectiva modelagem econômica.’ (peça 21, p. 1).  Conquanto 
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os elementos acostados aos autos não permitam comprovar tal afirmação, fica evidente que a 

fragilidade do estudo de demanda pode levantar dúvidas acerca da fidedignidade dos dados de 

entrada. 

99. Outra forma de evidenciar o risco de possíveis manipulações no estudo de demanda é 

comparar o Anexo 2 – Projeção VDMA por praça de pedágio – Revisão 2 (peça 23) com a aba 

constante da planilha consolidada (Planilha de Consolidação – Edital 002 – Revisão 2 de Agosto-

2015, em \\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos\NOVOS ESTUDOS\BR-

476 Planilhas 09-10-2015.zip\BR-476 Planilhas 09-10-2015). Vê-se que, em média, o volume de 

tráfego que acabou sendo levado aos estudos é consideravelmente diverso do que o constante naquele 

Anexo. 

100. De acordo com a ANTT, a razão dessa divergência é que (peça 25): 

Sobre a discrepância observada entre os dados apresentados no documento ‘Anexo 2.A – 

Projeção VDMA por praça de pedágio – revisão 2. Pdf’ e aquele constante da ‘Planilha de 

Consolidação – Edital 002 – Revisão 2-Agosto de 2015. Xls’, na aba ‘Tráfego’, informamos que 

conforme informado no Relatório de Ajuste dos Estudos, os impactos gerados sobre o tráfego 

projetado (fugas) foram ajustados de forma a atenuar as impedâncias originalmente previstas e que 

afetavam o comportamento dos usuários da Rodovia. 
O motivo deste ajuste foi o lançamento, em junho de 2015, pelo Governo Federal, no âmbito do 

Programa de Investimento em Logística – Fase II: (i) de novos projetos de concessões de rodovias federais na 

área de influência da BR-476/153/282/480/PR/SC, tais como a BR-282/470/SC e a BR-280/SC, os quais não 

tinham sido originalmente considerados como passíveis de serem concedidos e (ii) a consideração dos Novos 

Investimentos em Concessões Existentes (NICE), que preveem melhorias na BR-116/PR/SC (obras de 

duplicação), as quais terão impacto na Tarifa Básica de Pedágio desta concessão. 

Considerando ainda o fato que a malha ferroviária concorrencial está operando em plena 

capacidade, para efeito das projeções básicas de tráfego, foram desconsideradas eventuais perdas de 

tráfego pela concorrência modal com o sistema ferroviário, levando a um outro ajuste. 

Como resultado, reduziram-se as perdas iniciais, bem como aumentou-se o crescimento médio 

anual futuro da demanda. 

101. O supracitado ‘Relatório de Ajuste dos Estudos’ apenas ponderou que ‘Os impactos 

gerados sobre o tráfego projetado (fugas) foram ajustados de forma a atenuar as impedâncias 

originalmente previstas e que afetavam o comportamento dos usuários da Rodovia’ (peça 26, p. 6). 

102. Nota-se que as explicações são superficiais, inexistindo memória de cálculo que explicite 

de modo adequado e objetivo de que modo as impedâncias e a concorrência intermodal aplicada ao 

Anexo resultam nos dados colocados no Excel, demonstrando a fragilidade do estudo de demanda e de 

que forma ele pode ser manipulado por um eventual vencedor da PMI que atue de má-fé. 

103. Dessa maneira, a subjetividade dos estudos de demanda, somada ao conflito de interesses 

que existe em PMIs e ao impacto das projeções na definição das tarifas teto torna necessário que a 

Agência crie pontos de controle para atestar a adequação e confiabilidade da projeção de tráfego, 

especialmente em relação aos dados de entrada, que são os mais facilmente manipuláveis, tendo em 

vista a modicidade tarifária prevista na Lei 8.987/1995.  

104. De fato, a tarifa teto do pedágio é definida em uma equação que leva em consideração taxa 

interna de retorno, despesas operacionais, despesas de capital e receita. A definição da TIR, das 

despesas de capital e operacionais podem ser confrontadas com parâmetros existentes (taxas de 

mercado, metodologia CAPM (Capital Asset Pricing Management, em inglês), custo médio gerencial, 

Sicro, comparação com outras concessões, etc), diferentemente da projeção do volume de tráfego, 

característico de cada rodovia, e que depende, em essência, de um dado obtido em campo, a contagem 

de tráfego. 

105. Tendo em vista que em momentos anteriores o Tribunal aceitou estudos de demanda iguais 

ao apresentado, não se entende razoável exigir a elaboração de novas projeções de receita para o 

presente EVTE. Contudo, entende-se que existe a necessidade de aprimorar esses estudos, criando 

formas de aprimorar os controles sobre os dados considerados nos EVTEs, ainda mais ao se levar em 

conta a assimetria de informações e o conflito de interesses oriundos das PMIs. 
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106. Nesse particular, cumpre salientar que a Lei 10.233/2001 atribui as seguintes competências 

à Agência: 
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 

I – promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de demanda de serviços de transporte; 

II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e os 

benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados. 

107. Portanto, em respeito ao art. 6º, caput e § 1º da Lei 8.987/1995, mormente no que diz 

respeito à eficiência e modicidade tarifária, e ao art. 24, incisos I e II, da Lei 10.233/2001, propõe-se 

determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de 120 dias, defina 

metodologia para avaliar a adequação dos estudos de demanda apresentados nos Procedimentos de 

Manifestação de Interesse, principalmente no que diz respeito à acuidade da veracidade dos dados 

apresentados e ao período utilizado para sua estimativa, enviando o resultado ao Tribunal. 

2. DESCONTO DE REEQUILÍBRIO – FATOR D 

108. O desconto de reequilíbrio foi um mecanismo introduzido pela ANTT nos contratos de 

concessão e buscou mitigar o problema da inexecução contratual nas concessões rodoviárias. Tal 

desconto é visto como um mecanismo de reequilibrar o ajuste pactuado em decorrência da não 

execução de determinada obra ou serviço, e, portanto, não teria natureza sancionatória. Vale dizer, 

sua aplicação independeria da abertura de contraditório e da ampla defesa e não afasta a aplicação 

das multas previstas em contrato por descumprimento de suas cláusulas. 

109. Em essência, o desconto de reequilíbrio, também chamado de Fator D, traz a valor 

presente as obras e serviços previstos na concessão e estima o seu impacto no fluxo de caixa. Em 

decorrência, a não execução dessa obra ou serviço acarretaria a retirada, da tarifa, que 

corresponderia exatamente ao impacto de sua inexecução. 

110. O Fator D é assim definido na minuta de contrato (peça 7, p. 6-7): 
Fator D: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, utilizado como mecanismo de 

aplicação do Desconto de Reequilíbrio relativo ao não atendimento aos Parâmetros de Desempenho, ao atraso 

e a inexecução das obras e serviços das Obras de Ampliação de Capacidade e de Manutenção do Nível de 

Serviço, ou como Acréscimo de Reequilíbrio no caso de antecipação na entrega de obras, conforme previsto no 

Anexo 5. 

111. O quadro abaixo apresenta os percentuais do Fator D aplicáveis à minuta de contrato 

(peça 7, p. 75, anexo 5). 

 

Quadro 1 – Fator D 

 
Fonte: ANTT (planilha ‘Simulação Fator D’, aba Fator D 476, em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos) 
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112. A fim de verificar em que medida o Fator D seria capaz de reproduzir fielmente o impacto 

da intervenção não executada no fluxo de caixa da concessionária, foi solicitado à ANTT que fizesse 

uma simulação considerando que as obras de ampliação de capacidade (obrigatórias e estoque) 

seriam feitas apenas no mínimo possível para garantir o início da cobrança de pedágio (trabalhos 

iniciais). 

113. A aplicação do Fator D resultou na tabela abaixo: 

Tabela 5 – Aplicação do Fator D 

Ano Fator D Tarifa com o Fator D (R$/km) 

3 2,33% 0,14400 

4 11,18% 0,13094 

5 23,37% 0,11444 

6 33,56% 0,09795 

7 38,22% 0,09107 

8 42,89% 0,08420 

10 42,93% 0,08413 

15 43,05% 0,08396 

20 43,17% 0,08379 

25 43,29% 0,08361 

30 43,40% 0,08344 

 Fonte: ANTT (planilha ‘Simulação Fator D’, aba Impacto Fator D, em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos) 

114. Vê-se que, como era de se esperar, após o final da etapa de duplicação obrigatória o Fator 

D se estabiliza (próximo dos 43%), uma vez que tais intervenções representam a parcela mais 

relevante da frente de ampliação da capacidade. 

115. Contudo, de acordo com simulações realizadas pela própria Agência, caso fosse 

simplesmente retirado do fluxo de caixa os montantes relativos às mesmas obras de ampliação de 

capacidade, mantendo apenas o mínimo exigido nos trabalhos iniciais, a tarifa básica de pedágio, já 

no início da cobrança, seria R$ 0,07779. Esse valor corresponde a aproximadamente 53% da tarifa 

básica inicial.  

116. Vê-se, assim, que, caso a concessionária, desde o início, decida realizar o mínimo das 

obras de ampliação da capacidade apenas para conseguir iniciar a cobrança de pedágio, a tarifa que 

deveria ser recebida por ela para manter inalterada a rentabilidade da concessão seria de R$ 

0,07779, desde o início da cobrança. Qualquer valor acima disso seria, em tese, um ganho indevido 

da concessionária, pois representaria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

117. Porém, a aplicação do Fator D é gradual e só por volta do oitavo ano é que consegue se 

aproximar do valor supracitado. De fato, no oitavo ano a aplicação do desconto de reequilíbrio faz 

com que a tarifa básica de pedágio cobrada seja aproximadamente 57% da tarifa teto, ao passo que o 

montante de R$ 0,07779 equivale a aproximadamente 53%. Ainda assim há um ganho de 4%, caso 

esse último valor seja considerado ‘justo’ por manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

118. A despeito dessas diferenças, a ANTT considerou que (planilha ‘Simulação Fator D’, aba 

Premissas, em \\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos): 
Descontos de reequilíbrio recorrentes e elevados podem comprometer a capacidade da concessionária 

em honrar com suas obrigações junto aos financiadores e em captar novos recursos. 

A natureza financeira dos contratos de concessão, baseada em payback alongado e em um retorno 

efetivo de longo prazo, associada ao efeito tarifário concentrado do desconto de reequilíbrio.  

Ainda, o valor de mercado da concessionária e de sua controladora é bastante sensível a reduções 

tarifárias, o que também desincentiva a inexecução. 

119. É questionável a afirmação de que o desconto de reequilíbrio pode comprometer a 

capacidade financeira da concessionária a ponto de dificultar a quitação de seus compromissos ou de 

diminuir seu valor de mercado, já que foi demonstrado acima a possibilidade de ganho pela 

inexecução. Ademais, o raciocínio apresentado nos itens precedentes desconsidera ganhos financeiros 

oriundos da postergação da obra, relativos ao custo de oportunidade do capital, ao não ter que dispor 

de capital próprio ou de terceiros para realizar os investimentos previstos. 
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120. Finalmente, mesmo que o desconto de reequilíbrio por inexecução passe um sinal negativo 

ao mercado, a Tabela 5 ilustra que ainda assim há espaço para que a concessionária protele sua 

execução, dado que, no início, a aplicação do desconto de reequilíbrio resulta em tarifa 

consideravelmente superior ao valor de R$ 0,07779. O raciocínio se torna ainda mais forte ao se 

considerar que os primeiros anos da concessão são aqueles que têm o maior impacto no fluxo de 

caixa, o que incentiva a execução intempestiva de investimentos. 

121. No entender da Unidade Técnica, a diferença considerável entre o Fator D e a tarifa que 

seria ‘justa’ pela inexecução da obra ou serviço de engenharia, pelo menos nos oito primeiros anos, 

diz respeito ao momento em que os custos e os descontos são considerados no fluxo de caixa.  

122. A concessionária que opta por realizar o mínimo de investimentos apenas para iniciar a 

cobrança de pedágio pode desde o início retirar tais dispêndios do fluxo de caixa.  A Agência, por seu 

turno, apenas aplica o desconto posteriormente, considerando a inexecução apenas daquele período e 

o acumulado dos anteriores, considerando inalterados os demais custos e cronogramas das 

intervenções futuras.  

123. Por exemplo, suponha que ao final do quarto ano não tenham sido executadas as obras do 

ano anterior e do presente. É aplicado o Fator D relativo à inexecução de ambos os exercícios. 

Porém, na tarifa, continuam a serem pagas as amortizações para os investimentos nos anos 

subsequentes, que, no atual exemplo, também não serão executados.  

124. Por isso que é apenas no oitavo ano, quando se verifica ex post a intenção da 

concessionária de não realizar as obras de duplicação, salvo o mínimo exigido nos trabalhos iniciais, 

é que o desconto de reequilíbrio produz uma tarifa que se aproxima do valor de R$ 0,07779.  

125. O exemplo acima representa um caso extremo, mas demonstra que existem consideráveis 

possibilidades com que a concessionária pode contar para aumentar indevidamente seus ganhos ao 

protelar a execução de alguma intervenção. 

126. A aplicação de multa pela inexecução não elide a deficiência verificada, uma vez que o 

Fator D visa apenas manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao passo que a penalidade 

visa punir o contratado pelo inadimplemento do contrato, que prejudica a adequada fruição, pelo 

usuário, do serviço concedido. 

127. Cumpre registrar que a adoção do Fator D pela ANTT representou um importante 

progresso para combater a inexecução contratual e merece elogios. O objetivo dessa seção foi apenas 

ilustrar que há espaço para aprimorar o cálculo do desconto de reequilíbrio, aproximando-o do 

ganho real que a concessionária obtém ao não realizar a obra.  

128. Nesse mister, é importante registrar que, já no subitem 9.3.5 do Acórdão 86/2015-TCU-

Plenário, identificando nos estudos de viabilidade da Ponte Rio Niterói falhas semelhantes àquelas 

ora analisadas, o Tribunal recomendou que a ANTT: 
(...) atente para a fixação do Fator D em patamares que não apenas desestimulem o inadimplemento 

relativo às obras pactuadas, mas que exerçam o impacto suficiente para reequilibrar econômica e 

financeiramente o contrato dentro de prazo razoável. 

129. No mesmo diapasão, os itens 69-78 desta instrução evidenciam que as inexecuções 

contratuais são umas das mais importantes falhas que atingem as atuais concessões rodoviárias, 

impedindo que o usuário desfrute do serviço adequado, como preconiza o art. 6º, caput e § 1º, da Lei 

8.987/1995. 

130. Dessa feita, a calibração adequada do desconto de reequilíbrio é uma ferramenta essencial 

para evitar que a atual concessão incorra no mesmo tipo de problema, sendo premente retirar de um 

eventual concessionário mal intencionado qualquer incentivo para desviar-se do exigido em contrato, 

protelando obras e serviços obrigatórios de engenharia. 

131. Uma vez que na presente minuta contratual não se verificou aprimoramentos na definição 

do Fator D, e considerando que sua correta definição é fundamental para garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão, e, por conseguinte, assegurar a modicidade tarifária 

e a eficiência asseguradas no art. 6º, caput e § 1º, da Lei 8.987/1995, propõe-se determinar à ANTT 

que, previamente à licitação da concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC, aprimore e envie ao 

Tribunal a metodologia de cálculo do desconto de reequilíbrio, de modo que não apenas desestimule o 
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inadimplemento relativo às obras pactuadas, mas que exerça o impacto suficiente para reequilibrar 

econômica e financeiramente o contrato dentro de prazo razoável. 

3. ANÁLISE DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER) 

132. Os encaminhamentos dessa seção, além do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, tem por 

fundamento o art. 24, incisos I, II, III, IV, VIII, e art. 26, inciso VII e § 2º, da Lei 10.233/2001. 

A) FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A.1 – PAVIMENTO 

A.1.1 PERCENTAGEM DE ÁREA TRINCADA (TR) MÁXIMA 

133. Um dos parâmetros de desempenho previstos no PER da BR-476/153/282/480 refere-se à 

percentagem de área trincada (TR) máxima, que ao longo da execução contratual deverá ser 

paulatinamente reduzida (peça 8, p. 11): 

 
134. Nota-se que a aferição do parâmetro em questão, para os primeiros doze meses de 

contrato, pressupõe a avaliação de toda a extensão da rodovia para quantificação das áreas trincadas 

a serem confrontadas com a área total do pavimento, mesmo procedimento a ser aplicado ao final da 

fase de recuperação (84 meses). 

135. Como as metas intermediárias não estão suficientemente detalhadas, buscou-se 

esclarecimentos adicionais junto à ANTT acerca de como seria feita a aferição dos percentuais de 

área trincada em relação aos percentuais de rodovia indicados no parâmetro de desempenho. 

136. O ensaio de área trincada é feito de acordo com a norma, utilizando segmentos 

homogêneos de avaliação, e, portanto, os resultados são apresentados por segmento. No entanto, a 

análise do parâmetro é feita pela área total da rodovia por meio da ponderação de cada percentual 

pela extensão de seu respectivo segmento. Desta feita, no caso hipotético de se ter 5 (cinco) segmentos 

ensaiados conforme tabela abaixo, a área trincada para a rodovia toda será de 

(0,1*20+0,18*20+0,25*20+0,07*20+0,15*20)/100) = 15%. 

 
137. Caso se trate de parâmetro intermediário, como por exemplo 20% em 60% da rodovia e 

15% em 40% da rodovia, serão selecionados 40% dos segmentos para verificar se atingem 15% de TR 

e os 60% restantes devem atender 20%. Qualquer combinação de segmentos selecionados que atenda 

o parâmetro será aceita. No exemplo acima, os 3 primeiros segmentos correspondem a 60% da 

extensão da rodovia e na ponderada desses 3 segmentos obtém-se cerca de 18% de TR e os outros 

40% de segmento estão com 11% de modo que o parâmetro foi atingido. 

138. Nota-se, primeiramente, que a avaliação do parâmetro de desempenho em questão (metas 

inicial, intermediárias e final) sempre demandará a avaliação de toda a rodovia, o que atualmente 

não pode ser feito, de forma independente, com a estrutura de fiscalização utilizada pela ANTT. 

139. Dada a dificuldade de fiscalização do parâmetro pela ANTT, especialmente em termos de 

áreas totais, o PER confere aos relatórios de monitoração, documentos apresentados pela 

concessionária à agência, a tarefa de quantificar as trincas no pavimento (peça 8, p. 63): 
4.2.1 Relatórios de Monitoração do Pavimento 

(...) 

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis deverá seguir o procedimento DNIT 006/2003-

PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT 005/2003-TER. 

(...) 

O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT 007/2003-PRO. 

9 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses 84 meses 357 meses 360 meses

20% em 60% 

da rodovia

20% em 50% 

da rodovia

20% em 40% 

da rodovia

20% em 30% 

da rodovia

20% em 20% 

da rodovia

15% em 40% 

da rodovia

15% em 50% 

da rodovia

15% em 60% 

da rodovia

15% em 70% 

da rodovia

15% em 80% 

da rodovia

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
PARÂMETRO DE 

DESEMPENHO
TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO

Porcentagem de área 

trincada (TR) máxima

20% da área 

total

15% da área 

total

0% (ausência 

de área 

trincada)
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140. Certamente não é razoável atribuir ao fiscalizado o encargo de apresentar os resultados de 

um parâmetro de desempenho a ser avaliado pelo poder concedente, de modo que a ANTT deverá 

efetuar sua própria avaliação. 

141. Para tanto, é necessário que a agência disponha de ferramentas adequadas para exercer a 

fiscalização do parâmetro de desempenho atinente à área trincada do pavimento. 

142. Nesse sentido, é importante destacar que o PER BR-476/153/282/480 já traz algumas 

inovações em relação a equipamentos a serem disponibilizados pela concessionária aos postos de 

fiscalização da ANTT: 

143. Deverão ainda ser disponibilizados, para a fiscalização do sistema rodoviário, os seguintes 

equipamentos: retrorrefletômetro horizontal e vertical, pêndulo britânico, treliça de alumínio 

padronizada para medição de flecha nas trilhas de roda, perfilômetro a laser com no mínimo 3 feixes 

permitindo a medição de IRI e desnível entre faixa e acostamento e trilha de roda.  

144. Se o veículo que vier a receber a montagem do perfilômetro a laser receber também a 

instalação de câmeras fotográficas e de câmeras de vídeo digitais, a exemplo do veículo de 

diagnóstico de rodovias (VDR) do Dnit, será possível exercer uma fiscalização por completo da 

rodovia concedida, inclusive quanto aos parâmetros relacionados a trincas no pavimento. 

145. A ANTT sinalizou, em sua manifestação, que contará com o auxílio de empresas 

supervisoras para tal finalidade (peça 24, p. 7): 
A ANTT contará com empresas supervisoras que fazem ensaios em campo para verificação dos dados 

fornecidos pela concessionária. Os segmentos a serem ensaiados pela empresa supervisora são escolhidos pela 

ANTT com base nos locais com mais área trincada verificados em ações de fiscalização. Depois, com os dados 

da ANTT, auditam-se os dados apresentados para aqueles segmentos pelas concessionárias, sob pena de 

reapresentação dos relatórios e aplicação das sanções cabíveis. 

146. Entretanto, é importante salientar que nos relatórios de monitoração entregues pelas 

concessionárias deve constar, obrigatoriamente, uma Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART 

do Engenheiro responsável pelo mesmo.  

147. Cumpre registrar que nos contratos de concessão fiscalizados recentemente pelo Tribunal 

(BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-4) constatou-se que a 

agência não conta com equipamentos para a aferição do parâmetro nem tampouco dispõe do auxílio 

de empresas supervisoras, de sorte que o controle está integralmente nas mãos da concessionária. 

148. Além das dificuldades inerentes à aferição do parâmetro, deve-se notar que sua efetividade, 

na forma como foi proposto pelo PER, é mínima, senão nula. Isso porque a avaliação por área total 

não coíbe a existência de segmentos severamente trincados na rodovia que, ao cabo, seria a 

ocorrência a ser evitada. 

149. Pelo exemplo apresentado pela ANTT, é possível que um segmento totalmente trincado (% 

TR = 100) conviva com outros quatro íntegros (% TR = 0) e, ainda assim, a empresa não terá 

obrigação de intervir naqueles 20 km excessivamente trincados nos primeiros doze meses, por ter 

cumprido a meta de 20%. 

150. Se essa mesma configuração fosse levada para 84 meses, bastaria à empresa corrigir 5 km 

deixando outros 15 km completamente trincados (% TR = 75) para atingir a meta mais restritiva 

prevista para a fase de recuperação. 

151. Ademais, quando se verifica que ‘qualquer combinação de segmentos selecionados que 

atenda o parâmetro será aceita’, não é difícil imaginar a quantidade de possíveis combinações que 

serão feitas pela concessionária para sempre atingir o parâmetro.    

152. Questionada acerca da razão pela qual teria privilegiado o critério de área total em 

detrimento da avaliação por segmento, a agência relativizou a importância do parâmetro em tela e 

destacou aspectos negativos que poderiam advir de uma cobrança mais rigorosa (peça 24, p. 7): 
Primeiramente entende-se que a área trincada em si não é um parâmetro que influencie na segurança e o 

conforto ao tráfego, não prejudicando, portanto, diretamente o usuário, visto que é apenas um sinal de que o 

pavimento se encontra fadigado e mais propenso a desenvolver outras patologias tais como panelas e 

afundamentos, especialmente por conta da infiltração de água. 
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Além disso, cobrar o parâmetro de área trincada para cada segmento exigiria da concessionária 

intervenções frequentes em segmentos muitas vezes muito curtos, as quais sempre repercutem negativamente na 

operação rodoviária (fechamento de pistas, operações pare e siga...). 

Por fim, há que se frisar que se trata de um parâmetro de fadiga do pavimento que geralmente ocorre ao 

longo de trechos contínuos englobando mais de um segmento, e não em pontos isolados da rodovia. 

153. No tocante à importância do parâmetro de desempenho em questão, sem embargo da 

manifestação apresentada, nota-se que, na prática, o critério de área trincada vem sendo colocado no 

mesmo patamar de importância da irregularidade longitudinal, parâmetro que influencia diretamente 

na segurança e conforto ao tráfego, ao menos em termos de penalidades aplicadas por 

descumprimento contratual. 

154. No contrato celebrado para a BR-040/DF/GO/MG, por exemplo, ambos os parâmetros se 

forem descumpridos ocasionarão multas moratórias diárias de 2 URTs (na fase de recuperação) e 5 

URTs (na fase de manutenção).   

155. Quanto a possível interferência na operação, a frequência das intervenções na rodovia 

depende mais da qualidade dos serviços realizados pela concessionária na fase de recuperação da 

rodovia do que propriamente do estabelecimento de parâmetro de desempenho efetivo com relação a 

trincas. 

156. Em suma, entende-se que a adoção de um parâmetro de desempenho de área trincada (TR) 

por segmento além de facilitar a atividade fiscalizatória, permite que efetivamente seja cobrado e que 

resulte em intervenções da concessionária na rodovia destinadas a reduzir substancialmente tais 

ocorrências. 

157. Dessa feita, propõe-se recomendar à Agencia que adote parâmetro efetivo para a medição 

de percentual de área trincada. 

A.1.2 SELAGEM DE TRINCAS 

158. Além da questão relacionada à aferição das áreas trincadas, o PER da BR-

476/153/282/480 estipula que depois de nove meses deverão ser suprimidas as ocorrências de trincas 

sem selagem (peça 8, p. 12): 

 
159. Da leitura do dispositivo chega-se à conclusão preliminar de que nenhuma trinca poderá 

ser verificada no pavimento, depois de nove meses de contrato, sem que esteja devidamente selada.  

160. Tal interpretação esbarraria em outro dispositivo do PER que concede um prazo de até 84 

meses para a eliminação das trincas mais severas (classe 3) no pavimento (peça 8, p. 12): 

 
161. A ANTT esclareceu que o parâmetro de desempenho estabelecido para os nove meses 

iniciais de contrato (ausência de juntas e trincas sem selagem) aplica-se somente aos pavimentos 

rígidos, o que afastaria possível contradição (peça 24, p. 8-9): 
O parâmetro de ausência de trincas sem selagem se refere aos locais de pavimento rígido. Para o 

pavimento flexível, as trincas são analisadas de duas formas: porcentagem de área trincada aos moldes do 

exposto acima e presença de trincas interligadas FC-3, sendo que o prazo para eliminação destas é de 84 

meses. Portanto, ressaltamos que trincas sem selagem se referem ao pavimento rígido, até porque pelas 

características do pavimento flexível, não faria sentido se cobrar a ausência total de trincas previamente à 

recuperação da rodovia. 

162. De qualquer modo, é necessário aperfeiçoar a redação do dispositivo de forma a deixar 

claro que a ausência de juntas e trincas sem selagem aplica-se somente aos pavimentos rígidos.   

9 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses 84 meses 357 meses 360 meses

Ausência de juntas e trincas sem 

selagem, depressões, 

abaulamentos, panelas ou, ainda, 

defeitos que caracterizem 

problemas de segurança aos 

usuários

x
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INICIAIS
PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO

9 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses 84 meses 357 meses 360 meses

Ausência de área afetada por 

trincas interligadas de classe 3 
x

PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS 

INICIAIS
RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO
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Dessa forma, propõe-se determinar que a ANTT altere a redação do PER de modo a indicar que o 

parâmetro de desempenho relacionado à ‘ausência de juntas e trincas sem selagem’ aplica-se somente 

a pavimentos rígidos. 

163. Cumpre salientar que, na frente de conservação (item 3.3 do PER), que inicia-se a partir 

da data de assunção do sistema rodoviário e estende-se até o final do prazo da concessão, existe a 

obrigação da concessionária, no caso dos pavimentos flexíveis, de ‘reparar trincas de classe 3’ em 

pontos localizados, assim como de ‘selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosas’. 

164. Depreende-se, da resposta oferecida pela ANTT, que a obrigação de ‘reparar trincas de 

classe 3’ somente será exigida depois de transcorridos 84 meses e que a ‘selagem de trincas ou 

rejuvenescimento da camada betuminosa’ ocorrerá apenas quando não atendido o critério de 

porcentagem de área trincada que, como visto, contém grande elasticidade de aferição na forma 

propugnada.  

A.1.3 DESNÍVEL ENTRE A FAIXA DE TRÁFEGO E O ACOSTAMENTO 

165. O PER da BR-476/153/282/480 trouxe alterações em relação ao quesito, possivelmente em 

decorrência dos apontamentos feitos no TC 014.731/2015-0, que cuidou da avaliação dos trabalhos 

iniciais na BR-040/DF/GO/MG, conforme se verifica do confronto entre os parâmetros de 

desempenho para as duas rodovias: 

BR-040/DF/GO/MG (peça 6, p. 10, do TC 014.731/2015-0) 

Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento duplicada e o acostamento.  

 
BR-476/153/282/480 
Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento, por meio de execução de 

cunha com microrrevestimento entre o bordo e a faixa de rolamento ou execução de fresagem e aplicação de 

cunha com CBUQ no bordo (peça 8, p. 11). 

 
166. Além de estender a eliminação de desníveis entre pista e acostamento superiores a 5 cm 

para toda a extensão da rodovia logo nos trabalhos iniciais e estabelecer a necessidade de 

nivelamento dos trechos à medida em que forem duplicados ou recuperados, o PER da BR-

476/153/282/480 também traz indicações de como os serviços devem ser realizados. 

167. Contudo, a forma indicada (‘execução de cunha com microrrevestimento entre o bordo e a 

faixa de rolamento ou execução de fresagem e aplicação de cunha com CBUQ no bordo’) não guarda 

consonância com a solução prevista e quantificada no EVTE (Volume 3 – Tomo IV – Fase de 

Trabalhos Iniciais) (peça 27, p. 11): 
(...) execução de camada de 4,0 cm de Binder nos acostamentos que apresentam degrau com a pista de 

rolamento superior a 5,0 cm. 

  
168. Em outras palavras, o EVTE da BR-476/153/282/480 continua a considerar a execução de 

uma camada de CBUQ de 4 cm em toda a largura dos acostamentos (2,5 m), o que está de acordo 

com os parâmetros de desempenho anteriormente utilizados e cuja implementação está sendo cobrada 

no âmbito do TC 014.731/2015-0, mas que não se coaduna com a nova obrigação de executar apenas 

uma cunha ao invés de preencher todo o acostamento, de modo a reduzir o desnível existente. 

TRABALHO

S INICIAIS

9 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 357 meses 360 meses

Desníveis entre a faixa de tráfego 

e o acostamento, nos trechos em 
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Ausência 
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RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO
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recuperados e duplicados

PARÂMETRO DE DESEMPENHO
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TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO

Ocorrência no diagnóstico

Acostamentos

Degrau > 5 cm 4,0 cm de Binder em 100% da área

Medida de correção
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169. Questionada a respeito, a ANTT sugere que a concessionária, além de efetuar o 

preenchimento de toda a largura do acostamento até que o desnível não reste superior a 5 cm 

(obrigação não indicada no PER), também irá executar cunha (peça 24, p. 10):  
As duas informações acima são complementares: nos estudos de viabilidade, observou-se que, em média, 

havia diferença de 9 cm entre faixa de rolamento e acostamento ao longo do trecho, motivo pelo qual previu-se 

uma camada de Binder de 4 cm, a qual permitirá atingir o degrau máximo de 5 cm exigido pelo PER até o final 

do 9º mês da fase de Trabalhos Iniciais. 

Com o intuito de propiciar mais segurança aos usuários, o PER prevê ainda a execução de cunha com 

microrrevestimento entre o bordo e a faixa de rolamento ou execução de fresagem e aplicação de cunha com 

CBUQ no bordo, o que ‘suavizará’ este degrau máximo entre faixa de rolamento e acostamento. 

170. Portanto, subsiste incompatibilidade significativa entre o PER e o EVTE da BR-

476/153/282/480 que deverá ser corrigida antes da licitação do trecho. 

171. Também se arguiu da ANTT se o parâmetro em questão seria aplicado ao acostamento 

interno ou somente ao externo. No entendimento da Agência, ‘O PER se refere a acostamentos, 

portanto, o parâmetro de desempenho em comento aplica-se tanto ao acostamento externo quanto ao 

acostamento interno’.    

172. Ainda que o entendimento da ANTT seja extensível ao acostamento interno, é necessário 

que o PER seja claro a respeito, pois o parâmetro relativo à eliminação de degrau refere-se apenas a 

‘acostamento’, o que pode levar ao entendimento de tratar-se somente do externo. 

173. Vale destacar que mesmo a redação dada pelo PER da BR-476/153/282/480 continua a não 

albergar a solução que foi verificada na BR-040/DF/GO/MG e que está sendo contestada no TC 

014.731/2015-0, qual seja, a execução de um chanfro no bordo da faixa de rolamento, apenas 

mediante fresagem, sem posterior aplicação de microrrevestimento ou CBUQ, diferentemente do que 

considerou a ANTT: ‘Observa-se se tratar da mesma solução que está sendo proposta para o presente 

PER, execução de cunha’ (peça 24, p. 11). 

174. Executar uma cunha mediante simples fresagem é procedimento distinto (e menos oneroso) 

de executar a fresagem e posteriormente aplicar o CBUQ na interface entre a pista e o acostamento.  

175. Finalmente, é importante assinalar a inexistência de normativo ou detalhamento acerca de 

como será executada a cunha prevista no PER (inclinação, por exemplo), o que poderá ocasionar 

serviços de qualidade precária e sem resultados práticos em termos de melhoria da segurança dos 

usuários. 

176. Diante do exposto, propõe-se determinar à ANTT que: (i) altere a redação do PER de modo 

a indicar que o parâmetro de desempenho relacionado a ‘desníveis entre a faixa de tráfego e o 

acostamento (tolerância máxima)’ aplica-se tanto ao acostamento externo quanto ao acostamento 

interno; (ii) compatibilize as soluções previstas no PER para a eliminação de desnível entre a faixa de 

tráfego e o acostamento com o EVTE. 

177. Ademais, com fundamento no art. 4º da Portaria-Segecex 13/2011, propõe-se dar ciência à 

ANTT que, nos presentes autos verificou-se: 

a) que a redação dada pelo PER da BR-476/153/282/480 para o parâmetro de desempenho 

relacionado ‘desníveis entre faixa de tráfego e acostamento’ não é compatível com a execução de 

chanfro apenas mediante fresagem, sem posterior aplicação de microrrevestimento ou CBUQ, como 

verificado na BR-040/DF/GO/MG, em afronta ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, da Constituição Federal de 1988. 

b) a previsão de execução de cunha sem a definição de parâmetros técnicos para o serviço, na 

inexistência de norma específica, poderá levar à execução de serviços de qualidade precária e sem 

resultados efetivos em termos de melhoria das condições de segurança dos usuários, em afronta ao art. 

6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, 

da Constituição Federal de 1988. 

A.2 – SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

A.2.1 INSTALAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS/INDICATIVAS 

178. As placas tratadas neste tópico são abordadas no item 2.4 do Manual de Sinalização 

Rodoviária do Dnit, que cuida dos sinais de indicação: 
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2.4 SINAIS DE INDICAÇÃO 

Os sinais de indicação têm como finalidade principal orientar os usuários da via no curso de seu 

deslocamento, fornecendo-lhes as informações necessárias para a definição das direções e sentidos a serem por 

eles seguidos, e as informações quanto às distâncias a serem percorridas nos diversos segmentos do seu trajeto. 

São também utilizados para informar os usuários quanto à existência de serviços ao longo da via, tais 

como postos de abastecimento e restaurantes, quanto à ocorrência de pontos geográficos de referência, como 

divisas de estados e limites de municípios, à localização de áreas de descanso, à existência de parques e locais 

históricos, além de fornecer-lhes mensagens educativas ligadas à segurança de trânsito. 

(...) 

2.4.1.2 – Posicionamento longitudinal 

Os sinais de indicação são posicionados onde necessário, para manterem o usuário bem informado e 

orientado quanto à sua localização, à sua destinação, à direção a seguir e quanto à informação de serviços 

disponíveis ao longo da rodovia. Esse posicionamento é detalhando, caso a caso, conforme o tipo do sinal. 

(...) 

2.4.5 – Tipos de sinais de indicação 

Os sinais de indicação podem ser de vários tipos. A seguir estão discriminados cada um deles, com os 

respectivos termos como são conhecidos, entre parênteses: 

Indicativos de Localidades (localidades); 

Indicativos de Locais de Interesse Públicos (locais); 

Indicativos de Obras-de-Arte Especiais (OAE); 

Indicativos de Distância entre Localidades (distância); 

Indicativos de Distância de Aproximação (aproximação); 

Indicativos de Divisas (divisa); 

Indicativos de Serviços Auxiliares (apoio); 

Indicativos de Mensagens Institucionais (institucionais); 

Indicativos de Mensagens Educativas (educativos); 

Indicativos de Atrações Turísticas (turísticos) 

Identificação de Rodovia (identificação); 

Identificação Quilométrica ou Marco Quilométrico (km). 

a) Indicativos de localidades (localidades) 

Os sinais indicativos de localidade têm como finalidade orientar os usuários, em diferentes etapas, 

fornecendo-lhes a direção e o sentido a serem seguidos para se chegar às localidades cujo acesso se aproxima, 

através de legendas e setas. 

(...) 

d) Indicativos de distância de localidades (distância) 

A placa de distância tem como objetivo informar as distâncias a percorrer e confirmar ao usuário de que 

ele está na direção correta. Por isto, deve ser utilizada após trevos, em locais visíveis, especialmente para 

aqueles que acabaram de ingressar na rodovia. 

(...) 

e) Indicativos de distância de aproximação (aproximação) 

São utilizados para informar a aproximação de importantes polos urbanos. Devido a esta relevância, os 

sinais deste tipo são direcionados, única e exclusivamente, para estes núcleos urbanos, conforme exemplo (...) 

179. Nota-se que tais informações, além da questão relacionada à segurança de trânsito, 

permitem que o usuário possa se localizar ao longo da rodovia e, por conseguinte, melhor programar 

seus deslocamentos e suas paradas, o que confere previsibilidade e conforto à viagem, além de evitar 

deslocamentos desnecessários ou equivocados em razão de informações insuficientes. 

180. De acordo com o Volume III – Sinalização Vertical de Indicação, do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução 486, de 7/5/2014, a implantação da sinalização de 

trânsito deve assegurar o princípio da suficiência, de modo a ‘permitir fácil percepção do que 

realmente é importante, com quantidade de sinalização compatível com a necessidade’. 

181. O PER estabeleceu, como parâmetro de desempenho, a implantação, no sistema de 

sinalização vertical, de 10 m2 de placas educativas/indicativas por quilômetro de rodovia, para 

assegurar nível suficiente dessas placas. 

182. Entretanto, ao parcelar tal obrigação ao longo de 84 meses (10% em 12 meses; 20% em 24 

meses; 35% em 36 meses; 55% em 48 meses; 70% em 60 meses; 85% em 72 meses; 100% em 84 
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meses), tem-se resultado inverso ao desejado nos primeiros anos de contrato, ou seja, a insuficiência 

da sinalização de indicação, o que torna inapropriado e contrário ao princípio legal o parcelamento 

do parâmetro de desempenho ao longo de sete anos.  

183. A título de exemplo, nos primeiros doze meses a empresa terá que executar apenas 1 m2 de 

placas indicativas por km, parâmetro que poderá ser atingido com muito pouco além da instalação 

dos marcos quilométricos e identificação da rodovia. 

184. É o que se verificou na BR-040/DF/GO/MG, rodovia cujo PER parcelou a obrigação de 

instalação de placas indicativas em cinco anos e que atualmente sofre com deficiência crônica de 

informações indispensáveis ao usuário, tais como a distância entre localidades. 

185. A natureza das informações contidas nos sinais de indicação (localidades, distância, 

aproximação, etc.) não permite que sejam parceladas ao longo de sete anos, devendo ser 

disponibilizadas nas etapas iniciais da execução contratual, preferencialmente na etapa de trabalhos 

iniciais, a exemplo do tratamento dado às placas de regulamentação e advertência: 
1. Recomposição da sinalização, com recuperação, substituição e adição de dispositivos, de modo que 

toda a sinalização de regulamentação e advertência esteja completa e em boas condições, em perfeito 

atendimento às determinações do CTB, DNIT e resoluções do CONTRAN, inclusive nos acessos particulares. 

(...) 

8. Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e substituição de dispositivos 

danificados ou removidos (placas de regulamentação de velocidade, regulamentação de sentido, 

regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de advertência de curvas, placas de 

advertência de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento, 

marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos).  

186. Portanto, o parâmetro de desempenho em questão deve ser mantido porém deslocado para 

as etapas iniciais de execução, de modo que a instalação das placas educativas/indicativas atenda ao 

princípio legal da suficiência. Além disso, atualmente a segurança viária foi positivada como 

princípio de dignidade da pessoa humana, como se infere do art. 144, § 10, da CF/88. 

187. Ante o exposto, propõe-se determinar à ANTT que altere o prazo de atendimento do 

parâmetro de desempenho para a instalação de placas educativas/indicativas para assegurar, desde o 

início da execução contratual, quantidade de sinalização compatível com a necessidades da rodovia, 

em atenção ao princípio legal da suficiência e ao art. 144, § 10, da CF/88. 

A.2.2 TACHAS REFLETIVAS 

188. No que tange à instalação de tachas refletivas, o PER da BR-476/153/282/480/PR/SC 

prevê, para a fase de trabalhos iniciais (até doze meses), apenas a instalação em áreas específicas 

(peça PER, p. 14):   

16. Aplicação de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto às áreas 

operacionais, como postos de pesagem, praças de pedágio, postos e delegacias da Polícia Rodoviária 

Federal e postos de fiscalização da ANTT. 

189. Apenas na fase de recuperação (até 84 meses) é que tais elementos de sinalização 

horizontal passam a ser exigidos de forma ampla (peça 8, p. 15): 

4. Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de toda a extensão da rodovia, 

dispostas em geral sobre as linhas horizontais pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de 

rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas), seguindo as proporções descritas no ‘Manual de 

Sinalização Rodoviária’ do Dnit. 

190. Como resultado de tais dispositivos, o que se tem verificado, na prática (BR-

040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), é que as empresas 

instalam as tachas refletivas quase somente junto às áreas operacionais (quantidades ínfimas) e 

postergam todo o restante da instalação para o final do prazo concedido na fase de recuperação. 

191. Ocorre que o EVTE da Rodovia do Frango previu quantidades substanciais de tachas 

refletivas (Volume 3 – Tomo IV – Fase de Trabalhos Iniciais, link sarq-prod) a serem aplicadas logo 

na fase inicial (doze meses) que são incompatíveis com as pequenas exigências contratuais que 

resultam em instalações de quantidades irrisórias. 
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192. Basicamente, os estudos encaminhados consideraram a instalação de 24.020 tachas 

refletivas bidirecionais no eixo (14.632 no Paraná e 9.388 em Santa Catarina) e de 57.526 tachas 

refletivas monodirecionais nos bordos (34.051 no Paraná e 23.475 em Santa Catarina) da rodovia nos 

primeiros doze meses de contrato. 

193. Considerando-se a cadência das tachas preconizada pelo Dnit em seu programa de 

sinalização – BR-Legal (1 a cada 16 metros para trechos em tangente e 1 a cada 8 metros para 

trechos em curvas) e as premissas do EVTE (em média 40% da extensão foi considerada curva, 

conforme Memória Área de Corte Vegetação – Planilha Modelo Operacional – Revisão 2 Agosto – 

2015, link sarq-prod), conclui-se que com as quantidades previstas é possível sinalizar quase todo o 

trecho concedido logo nos primeiros doze meses de concessão. 

194. Portanto, é importante compatibilizar EVTE e PER, preferencialmente no sentido de que a 

obrigação concernente à ‘aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de toda a extensão da 

rodovia’ figure como obrigação atinente à fase de trabalhos iniciais. 

195. Essa providência permitirá compatibilizar as quantidades previstas no EVTE com as 

obrigações contratuais, garantirá melhores condições de segurança para os usuários que trafegam no 

período noturno e evitará que as rodovias concedidas estejam, no tocante ao quesito, em situação 

desfavorável comparativamente às demais rodovias federais não concedidas, considerando que o Dnit 

contratou, no âmbito do Programa BR-Legal (TCs 012.286/2013-3, 012.287/2013-0, 006.374/2014-0 e 

006.371/2014-0), a instalação e manutenção de tachas refletivas em praticamente toda a extensão da 

malha federal administrada pela autarquia por um prazo de cinco anos. 

196. Por todo o exposto, deve-se determinar à ANTT que compatibilize o PER às quantidades do 

EVTE, preferencialmente mediante instalação das tachas refletivas ao longo de toda a rodovia na 

etapa dos trabalhos iniciais, proporcionando aos usuários condições mais seguras e garantindo a 

compatibilização com as rodovias federais não concedidas.    

A.2.3 REFLETORIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 

197. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC estabelece que a retrorrefletância da sinalização 

horizontal não poderá ser inferior a 100 mcd/lx/m2 em toda a extensão concedida findos os trabalhos 

iniciais e, a partir daí, exige que o parâmetro seja elevado de forma gradativa até que toda a rodovia 

atinja valor mínimo de 130 mcd/lx/m2 ao término da fase de recuperação (peça 8, p. 17): 

 
198. Observa-se que as metas intermediárias pressupõem uma completa avaliação de toda a 

sinalização horizontal da rodovia, levantamento que, em tese, poderia ser realizado pela ANTT que 

disporá de equipamento para tal finalidade (peça 8, p. 77): 
Deverão ainda ser disponibilizados, para a fiscalização do sistema rodoviário, os seguintes 

equipamentos: retrorrefletômetro horizontal e vertical, pêndulo britânico, treliça de alumínio padronizada 

para medição de flecha nas trilhas de roda, perfilômetro a laser com no mínimo 3 feixes permitindo a medição 

de IRI e desnível entre faixa e acostamento e trilha de roda. (grifou-se) 

199. Entretanto, como a avaliação completa da rodovia demandaria milhares de leituras do 

aparelho que a reduzida estrutura de fiscalização empregada pela agência (usualmente um fiscal é 

alocado à concessão e sem apoio de equipe técnica), via de regra, não tem condições de realizar, o 

controle das metas intermediárias dependerá das informações prestadas pela concessionária, à qual 

cumpre apresentar relatórios semestrais de monitoração da sinalização horizontal. 

200. Para que a ANTT possa exercer controle efetivo do parâmetro, considerando a estrutura de 

pessoal e equipamentos a serem disponibilizados, é recomendável optar pela adoção de metas 

intermediárias aplicáveis a toda a extensão da rodovia (a título de exemplo, poder-se-ia adotar 110 

mcd/lx/m2 aos 36 meses e 120 mcd/lx/m2 aos 60 meses) ou optar por trechos menores de avaliação; 

em suma, por mecanismos que permitam uma fiscalização efetiva, ainda que de caráter pontual.  

9 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses 84 meses

Ausência total de sinalização 

horizontal com índice de 

retrorrefletância menor que:

100 

mcd/lx/m2 

em 100% da 

rodovia

130 

mcd/lx/m2 

em, no 

mínimo, 20% 

da rodovia

130 

mcd/lx/m2 

em, no 

mínimo, 35% 

da rodovia

130 

mcd/lx/m2 

em, no 

mínimo, 55% 

da rodovia

130 

mcd/lx/m2 

em, no 

mínimo, 70% 

da rodovia

130 

mcd/lx/m2 

em, no 

mínimo, 85% 

da rodovia

130 

mcd/lx/m2 

em, no 

mínimo, 

100% da 

rodovia

PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO
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201. Caso deseje manter as metas na formatação proposta, a agência deverá considerar a 

possibilidade de utilização de medidores dinâmicos de retrorrefletância horizontal disponíveis no 

mercado ou garantir a utilização de supervisão que lhe permita realizar as medições na forma 

preconizada pelo PER de forma independente. 

202. A fiscalização do parâmetro de desempenho indicado no PER para a sinalização vertical 

deverá enfrentar desafio semelhante (peça 8, p. 17): 

 
203. Aplicam-se aqui os mesmos comentários efetuados com relação à sinalização horizontal no 

sentido de que o parâmetro seja revisto de forma a permitir a fiscalização de forma independente ou 

ainda que se adote estrutura e ferramental compatíveis com as exigências de fiscalização impostas 

pelo parâmetro na concepção apresentada. 

204. Cumpre registrar, por derradeiro, que foi suprimido do PER da BR-476/153/282/480 

dispositivo destinado possibilitar a avaliação da retrorrefletividade de tachas e tachões, o que poderá 

dificultar os trabalhos de fiscalização futuros. A título exemplificativo, o PER da BR BR-

040/DF/GO/MG previa que: 

Quando observados locais desgastados, sua verificação deverá ser feita com a utilização do 

retrorrefletômetro para tachas, em laboratório, que deverá permitir área de medição de 10 cm x 25 

cm, com campo de medição de 0,01 até 199,00 cd/lx, e permitir sua utilização à luz do dia. 

205. Ante o exposto, propõe-se recomendar à ANTT que estabeleça parâmetros de desempenho 

compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT (aplicáveis sem a necessidade de avaliar toda a 

extensão da rodovia) e/ou disponibilizar para a fiscalização equipamentos que permitam uma 

avaliação independente de tais parâmetros. 

A.3 – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 

206. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê, na etapa de trabalhos iniciais, intervenções 

destinadas a corrigir eventuais problemas verificados na interface entre as obras de arte especiais e o 

corpo da rodovia: (peça 8, p. 19) 

3. Correção de depressão no encontro com a via. 

Porém, o parâmetro de desempenho relativo ao item concede um prazo distinto para o quesito 

(peça 8, p. 21): 

 
207. O conflito entre os dois dispositivos pode servir de pretexto para que a empresa deixe de 

corrigir ocorrências de depressão no encontro com a via nos primeiros doze meses de contrato 

amparada em parâmetro que admite depressão em até 84 meses da assunção do sistema rodoviário. 

208. Questionada a respeito, a ANTT sugeriu que os serviços exigidos nos primeiros doze meses 

estariam relacionados à segurança dos usuários e que a ausência total dependeria da recuperação 

estrutural da OAE que ocorreria em prazo dilatado (peça 24, p. 12):   
Por se tratar de um problema que pode afetar a segurança dos usuários, consta no escopo dos Trabalhos 

Iniciais da concessionária intervir ao longo desta fase com a ‘correção de depressão no encontro com a via’. 

No entanto, a ausência completa de depressão no encontro com a via depende de recuperação estrutural 

da obra-de-arte especial, cujo prazo para atingimento é de 84 meses. 

9 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses 84 meses

Ausência de sinalização vertical e 

aérea com índice de 

retrorrefletância inferior ao 

especificado na NBR 14.644, 

sendo o índice mínimo de:

80% do valor 

inicial para as 

películas tipo 

II, III-A, III-B e 

III-C e 50% do 

valor inicial 

para as 

películas tipo 

I-A, I-B e IV

85% do valor 

inicial para as 

películas das 

placas para 

20% da 

rodovia

85% do valor 

inicial para as 

películas das 

placas para 

35% da 

rodovia

85% do valor 

inicial para as 

películas das 

placas para 

55% da 

rodovia

85% do valor 

inicial para as 

películas das 

placas para 

70% da 

rodovia

85% do valor 

inicial para as 

películas das 

placas para 

85% da 

rodovia

85% do valor 

inicial para as 

películas das 

placas para 

100% da 

rodovia

PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO

TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO

6 meses 9 meses 84 meses

Ausência de depressão no 

encontro com a via
x

PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
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209. De toda sorte, é necessário aperfeiçoar a redação do PER para deixar claro em que 

condições a correção de depressão no encontro com a via será exigido em doze meses ou em 84 

meses, sob pena de que a obrigação relativa aos primeiros doze meses se torne inaplicável. 

210. Dessa sorte, propõe-se determinar à ANTT que altere a redação do PER de modo a 

distinguir a ‘correção de depressão no encontro com a via’ exigida no prazo de doze meses da 

‘ausência de depressão no encontro com a via’ prevista para 84 meses. 

A.4 – SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 

211. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê, para a etapa de trabalhos iniciais, o seguinte 

parâmetro de desempenho (peça 8 p. 24): 

 
212. Em vistoria realizada na BR-040/DF/GO/MG (TC 014.731/2015-0) após o recebimento dos 

trabalhos iniciais, contudo, verificou-se que a concessionária não tinha executado qualquer reparo 

nos elementos de drenagem superficial (valetas e meios-fios), o que contrariava o parâmetro em 

questão. 

213. A ANTT justificou a inexecução do serviço (peça 19 do TC 014.731/2015-0) alegando que 

as ocorrências verificadas pelo Tribunal (valetas destruídas e meios fios quebrados) não teriam 

caráter emergencial, o que eximiria a contratada de realizar tais reparos, que seriam cobrados 

somente ao término da fase de recuperação (sessenta meses naquele caso). 

214. A análise que se seguiu naqueles autos, refutou tais argumentos (peça 30 do TC 

014.731/2015-0):  
140. A ANTT defende que o parâmetro de desempenho seja entendido como ‘ausência total de elemento 

de drenagem com necessidade de recuperação emergencial’ ao invés de ‘ausência total de elemento de 

drenagem com necessidade de recuperação’ que seria a conclusão imediata da leitura do parâmetro. 

141. Apesar de a redação do parâmetro de desempenho não conduzir ao entendimento defendido pela 

agência, outros itens do PER incluídos no ‘escopo recuperação’ sugerem que os trabalhos de recuperação dos 

elementos de drenagem existentes não estariam totalmente concluídos durante a fase dos trabalhos iniciais 

(peça 6, p. 20): 

 Escopo Recuperação 

(...) 

7. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-

fios, saídas d’água, caixas coletoras, descidas d’água, etc. 

(...) 

10. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas 

perfeitas condições de funcionamento e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que 

possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil. 

142. Do exposto, verifica-se que a recuperação dos elementos de drenagem não se finda nessa primeira 

etapa, uma vez que o PER prevê que os serviços sejam concluídos no âmbito do ‘escopo recuperação’. 

143. Todavia, na fase dos trabalhos iniciais, todos os elementos que estão danificados em maior grau de 

severidade, o que inclui a quebra de meios fios e de sarjetas apontada pelo Tribunal carecem de recuperação 

emergencial, deixando para a segunda etapa apenas a eliminação de manifestações patológicas, tais como 

trincas e desgastes de menor monta. 

215. A despeito da discussão travada nos autos do TC 014.731/2015-0, a redação proposta para 

o PER da BR-476/153/282/480/PR/SC não sofreu qualquer alteração, o que poderá resultar nos 

mesmos problemas de inexecução contratual verificados para a BR-040/DF/GO/MG. 

Ausência total de elemento de drenagem ou 

OAC com necessidade de recuperação ou 

substituição emergencial

PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

9 meses

X

TRABALHOS INICIAIS
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216. Nota-se que o EVTE da BR-476/153/282/480/PR/SC traz um conceito de ‘recuperação 

emergencial’ semelhante àquele defendido na análise feita pela unidade técnica do Tribunal, 

conforme informações contidas no Volume 3 – Tomo IV – Fase de Trabalhos Iniciais (peça 27, p. 27): 
Deverão ser executadas todas as obras e serviços considerados como emergenciais ou de recuperação, 

desobstrução e limpeza do sistema de drenagem da rodovia, de modo a restabelecer suas condições funcionais 

além de impedir a continuidade progressiva de destruição de seus dispositivos. (...) 

Deverá ser efetuada limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem e OAC’s existentes, com o 

restabelecimento do funcionamento dos sistemas, propiciando, inclusive, uma melhor avaliação de suas 

condições, subsidiando os trabalhos das próximas fases. 

Após a realização dos serviços de limpeza e desobstrução, deverão ser procedidas as atividades de 

recuperação emergencial, que proporcionarão à rodovia o funcionamento imediato e integral do sistema de 

drenagem. (...) 

Sarjetas e canaletas – Recuperação emergencial de 100% da extensão existente cadastrada como Ruim; 

(...) 

1.4.1.3 Reconstrução emergencial de sarjetas – extensão de sarjetas danificadas (Cadastro); 

1.4.1.4 Reconstrução emergencial de meios-fios – extensão de meios-fios danificados (Cadastro); 

1.4.1.5 Reconstrução emergencial de descidas d’água – extensão de descidas d’água danificadas; 

217. Em síntese, o PER da BR-476/153/282/480/PR/SC deverá explicitar que as atividades de 

recuperação emergencial previstas no parâmetro de desempenho compreendem a intervenção em 

todos os elementos de drenagem danificados ao longo da rodovia concedida, metodologia que 

embasou os cálculos de quantidades e valores do EVTE, sob pena de que novas inexecuções 

contratuais ocorram. 

218. Ante o exposto, propõe-se determinar à ANTT que altere a redação do PER de modo a 

esclarecer que as atividades de recuperação/substituição emergencial previstas para os trabalhos 

iniciais abrangem intervenções em todos os elementos de drenagem e obras de arte correntes que 

estejam danificados, em consonância com o EVTE. 

A.5 – SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO 

219. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê, no escopo dos trabalhos iniciais, diversas 

intervenções nos sistemas elétricos e de iluminação (peça 8, p. 33): 
1. Recuperação dos sistemas de iluminação em todos os trechos da rodovia e naqueles próximos às 

BSOs, CCO e Balanças fixas, Postos da PRF, Postos Fiscais e Postos de fiscalização da ANTT. 

2. Implantação de sistemas de iluminação na rodovia nos trechos próximos às BSOs, CCO, balanças 

fixas (nas novas e nas já existentes), UOPs e delegacias da PRF (novos e já existentes), Postos Fiscais (já 

existentes) e Postos de fiscalização da ANTT.  

3. Implantação do sistema de iluminação das praças de pedágio juntamente com as referidas edificações.  

4. Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade do DNIT, 

existentes ao longo da rodovia, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas 

edificações operacionais, a ser executada de forma a manter as características originalmente existentes.  

5. Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, sua pintura.  

6. Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificadas.  

7. Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento, assim como de dispositivos de 

acionamento da iluminação, quando forem constatados inoperantes ou ineficientes.  

8. Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências ou risco de 

segurança, orientando sua recuperação ou substituição.  

9. Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação existentes em acessos, 

trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas.  

220. O parâmetro de desempenho estabelecido para tais sistemas é o seguinte (peça 7, p. 34): 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE 

TRABALHOS INICIAIS 

6 meses 
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Sistemas elétricos e de iluminação 

existentes na rodovia totalmente 

recuperados ou substituídos 

X 

221. Nas recentes inspeções realizadas pelo Tribunal (BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 

e na BR-163/MT - TC 023.217/2015-4) verificou-se que as concessionárias não estavam cumprindo 

suas obrigações contratuais quanto ao quesito, sob a alegação de que não deveriam dar manutenção 

a itens que não constavam do termo de arrolamento de bens. 

222. Demonstrou-se, naqueles autos, que as empresas não poderiam se eximir de suas 

obrigações sob tais alegações, com base em dispositivos do PER e do contrato, que evidenciam a 

obrigação da concessionária sobre todo o ‘sistema rodoviário’, conceito que extrapola o arrolamento 

de bens e que inclui, além dos segmentos de rodovia concedidos: 
(...) todos os elementos os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, 

edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de 

interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se 

encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e 

administrativas relacionadas à Concessão. 

223. Nesse sentido, ainda que a interpretação do conjunto dos dispositivos contratuais conduza 

à conclusão de que a concessionária deve realizar os serviços em todos os sistemas de iluminação 

existentes, mesmo que não tenham sido arrolados ou não estejam na posse do Dnit, deve-se 

aperfeiçoar a redação do PER de modo a evitar questionamentos futuros que retardem a execução dos 

serviços e tragam prejuízos à segurança dos usuários. 

224. Outra questão importante a ser abordada, refere-se à implantação de novos dispositivos de 

iluminação. As planilhas do EVTE da BR-476/153/282/480/PR/SC consideraram a instalação de 

dispositivos de iluminação nas obras de melhorias a serem executadas pela concessionária, tais como 

passagens em desnível, interconexões (diamante, trombeta, trevo) e retornos (em nível e em desnível). 

225. O PER, contudo, não estabelece qualquer obrigação para a empresa de instalar tais 

dispositivos nas melhorias, omissão que poderá resultar na implantação de tais obras desprovidas de 

sistemas de iluminação, comprometendo a segurança dos usuários em locais de maior risco de 

acidentes. 

226. Portanto, é fundamental estabelecer no PER da BR-476/153/282/480/PR/SC a 

obrigatoriedade de implantar sistemas elétricos e de iluminação nas melhorias que venham a ser 

executadas em consonância com os estudos do EVTE.  

227. Além disso, para assegurar um padrão de qualidade a toda a rodovia concedida, as obras 

de melhorias porventura existentes também deverão ser dotadas de sistemas elétricos e de iluminação 

a exemplo daquelas que serão implantadas ao longo da vigência contratual, dando efetividade aos 

estudos do cadastro inicial da rodovia (peça 8, p. 81):  
O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo relativo à 

complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos, entroncamentos, 

retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de pedestres e todas as passarelas. O 

estudo deverá ser apresentado à ANTT. 

228. Dessa feita, considerando o art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995 e o art. 144, § 10, da CF/88, 

propõe-se determinar à ANTT que: (i) altere a redação do PER de modo a esclarecer que a atuação 

da concessionária sobre os sistemas elétricos e de iluminação existentes na rodovia prevista na fase 

dos trabalhos iniciais independe do arrolamento de bens; e (ii) estabeleça obrigações objetivas para a 

concessionária de providenciar a implantação de sistemas elétricos e de iluminação nas obras de 

melhorias que vier a executar, em consonância com o EVTE, beneficiando também aquelas já 

existentes, em consonância com outros dispositivos do PER. 

B) FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

B.1 SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU) 

229. Os sistemas de atendimento ao usuário (SAU) compreendem os serviços de: i) atendimento 

médico de emergência; ii) socorro mecânico; iii) combate a incêndios e apreensão de animais na 
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faixa de domínio; iv) sistema de informações aos usuários e v) sistema de reclamações e sugestões dos 

usuários. 

230. Esses serviços, pelas regras do PER, deverão estar disponíveis no prazo de seis meses a 

contar da data de assunção do sistema rodoviário, de modo que seja ‘capaz de fornecer o suporte 

necessário aos usuários da rodovia’ por meio do ‘atendimento 24 horas’ pelo qual ‘o usuário pode 

solicitar auxílio em situações de emergência, informar a existência de acidentes ou interferências na 

rodovia, além de receber informações sobre a rodovia’. 

231. Para prestar o sobredito atendimento, o SAU deverá contar com equipes alocadas em 

bases operacionais (BSOs) implantadas pela concessionária ao longo da rodovia, num total previsto 

de oito unidades para a extensão concedida (401,7 km). 

232. A comunicação entre os usuários e as bases operacionais ocorre, via de regra, por meio de 

um número telefônico gratuito (0800) disponibilizado pela concessionária e informado aos motoristas 

em placas indicativas dispostas ao longo da rodovia. 

233. Portanto, o acionamento dos serviços prestados pela concessionária fica condicionado a 

que o usuário tenha em mãos um aparelho celular em condições de uso, assim como à disponibilidade 

de sinal da operadora de telefonia escolhida pelo usuário. 

234. Ocorre que em fiscalizações recentes realizadas nas rodovias BR-040/DF/GO/MG (TC 

014.731/2015-0) e BR-163/MT (TC 023.217/2015-4), observou-se que grandes extensões de rodovia 

não dispunham de qualquer sinal de telefonia móvel, o que obstava o usuário de contatar o SAU, o 

que em situações extremas pode resultar no comprometimento da segurança e da integridade dos 

usuários. 

235. Pode-se antecipar que os usuários da BR-476/153/282/480 padecerão da mesma 

insuficiência de acesso ao SAU, uma vez que os levantamentos do EVTE da Rodovia do Frango 

(Volume 3 – Tomo I – Cadastro Geral da Rodovia – Anexo 3.I.L. – Cobertura de Telefonia Celular e 

Internet Móvel, peça 28) revelam a inexistência de qualquer sinal de telefonia na maior parte do 

trecho a ser concedido. 

236. Inobstante os problemas verificados nas demais concessões, nota-se que o PER da BR-

476/153/282/480 não trouxe qualquer avanço a respeito, que resulte em garantias à comunicação 

tempestiva do usuário com as bases operacionais, posto que contempla dispositivo inócuo a respeito, 

já utilizado sem sucesso em outros trechos concedidos (peça 8, p. 72): 
Telefonia celular – Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as operadoras de telefonia 

celular de sistema de abrangência total na rodovia, criando assim, mais um canal de comunicação entre os 

usuários e a Concessionária. 

237. Essa insuficiência compromete as prerrogativas conferidas ao usuário de ‘solicitar auxílio 

em situações de emergência, informar a existência de acidentes ou interferências na rodovia, além de 

receber informações sobre a rodovia’ e afrontam a plenitude de atendimento prevista no art. 6º da Lei 

8.987, de 13/2/1995: 
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 

dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo. 

238. A ANTT informou que o problema seria contornado mediante inspeções com viaturas 

operacionais e utilização de câmeras do circuito fechado de TV (CFTV), que, de acordo com o PER, 

‘deverão ser instaladas de modo que todo o Sistema Rodoviário seja monitorado ininterruptamente 

sem pontos cegos’ (peça 24, p. 1): 
Os locais sem sinal de celular apenas impedem a solicitação de atendimento via 0800 da concessionária. 

A detecção pode ocorrer de outras formas, como por exemplo pelas viaturas operacionais e pelo CFTV da 

concessionária. No caso das viaturas operacionais, o registro da ocorrência é encaminhado via rádio ao 

Centro de Controle Operacional (CCO). 

239. As câmeras podem atenuar a carência do usuário em segmentos rodoviários em que este se 

encontre impossibilitado de comunicar-se com o SAU, desde que seja visualizado pelo encarregado do 

monitoramento das centenas de câmeras que serão instaladas (BR-040/DF/GO/MG considerou a 

instalação de 1.094) e que tal agente decida enviar uma viatura, mas em absoluto suprir a 

comunicação direta. 
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240. Outro paliativo seria conferido pelo sistema de inspeção de tráfego, pelo qual uma viatura 

deverá passar pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego a cada 240 minutos, tempo excessivo 

e incompatível com as necessidades de atendimento. 

241. Somente a comunicação direta garante ao usuário suas faculdades de ‘solicitar’, 

‘informar’ e ‘receber informações’ previstas no PER; do contrário, poderá, com sorte, ‘receber’ 

algum tipo de auxílio, a depender do nível de vigilância da rodovia e da decisão de um operador que o 

julgue merecedor do atendimento. 

242. A título de exemplo, um usuário que tenha o pneu de seu automóvel furado e não possa 

comunicar-se com o SAU, acabará efetuando pessoalmente a troca por não saber se o socorro 

mecânico o atenderá e em quanto tempo o fará; de igual modo, o operador se chegar a visualizar o 

veículo em procedimento de troca sequer acionará a viatura, do que restará frustrado o atendimento a 

que o usuário faz jus com o pagamento da tarifa. 

243. Além de constituir-se de mecanismo paliativo e complementar, a utilização de câmeras 

interfere nos prazos de atendimento previstos no PER para os diversos serviços do SAU abordados 

nos tópicos seguintes, haja vista que o registro da ocorrência ficará a cargo da própria 

concessionária, o que pode demandar tempo adicional expressivo ou, em alguns casos, sequer 

ocorrer. 

244. Nesse sentido, é necessário que o PER estabeleça obrigações claras para a concessionária 

no sentido de providenciar infraestrutura de telefonia celular das várias operadoras do mercado em 

toda a extensão concedida ou outra alternativa que garanta a comunicação direta e universal dos 

usuários da rodovia com o SAU. 

245. Dessa feira, propõe-se determinar à ANTT que estabeleça obrigações claras para a 

concessionária de providenciar infraestrutura que garanta a comunicação direta e universal dos 

usuários da rodovia com os sistemas de atendimento ao usuário. 

B.1.1 ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA 

246. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê que sejam disponibilizadas ao menos oito 

ambulâncias para o atendimento médico de emergência ao longo da rodovia, sendo seis do tipo C 

(ambulância de resgate) e duas do tipo D (ambulância de suporte avançado) que deverão atender os 

usuários segundo os seguintes parâmetros de desempenho (peça 8, p. 64): 
Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 15 minutos em 90% das 

ocorrências mensais e 20 minutos no restante. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação 

do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência. 

Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das 

ocorrências mensais e 75 minutos no restante. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação 

do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência. 

247. Tais parâmetros de desempenho, especialmente os mais restritivos e aplicáveis a 90% das 

ocorrências, são de difícil, senão impossível, aferição pela ANTT, que precisaria verificar todas as 

ocorrências mensais para aferir se os percentuais foram obedecidos; informações que serão geradas 

pela concessionária como confirmou a ANTT (peça 24, p. 1): 
Está em trâmite na ANTT um Grupo de Trabalho – GT (Portaria nº 353/2015 alterada pela Portaria nº 

584/2015), que objetiva padronizar e aperfeiçoar o procedimento sancionatório de Concessão de Rodovias. 

Neste, um dos pontos iniciais de análise é o manual de fiscalização e procedimento administrativo para 

fiscalizar os atendimentos médicos e mecânicos das concessionárias de rodovias federais concedidas.  

Atualmente as fiscalizações podem ser realizadas em vistorias em campo, baseada em relatórios de 

ouvidoria (reclamações de usuários) devidamente apuradas, com dados obtidos dos sistemas operacionais das 

concessionárias, ou outras formas possíveis de apuração. 

É importante mencionar que a ANTT tem acesso aos sistemas operacionais das concessionárias, os quais 

detêm, entre outras informações, os prazos reais de atendimento de cada ocorrência. 

O GT visa padronizar tais procedimentos de fiscalização para adotar metodologia única para toda 

fiscalização, incluindo, nesta, formas de auditoria para que haja confiabilidade dos dados obtidos dos sistemas 

operacionais das concessionárias. 
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248. Na prática, considerando a fiscalização pontual exercida pela ANTT, entende-se que o 

dispositivo permitirá à agência aplicar sanções à empresa apenas pelos atendimentos que excederem 

os prazos de vinte minutos (ambulância tipo C) ou 75 minutos (ambulância tipo D).  

249. Há que se mencionar que as concessões anteriores, a exemplo da BR-040/DF/GO/MG (TC 

014.731/2015-0), traziam dispositivos mais simples e de fiscalização factível para os prazos mais 

restritivos: 

Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 100% 

das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da Concessão e 15 minutos, em 100% das 

ocorrências mensais a partir do início do 6º ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será 

calculado do momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da 

ocorrência. 

Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 minutos em 100% 

das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da Concessão e 60 minutos, em 100% das 

ocorrências mensais a partir do início do 6º ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será 

calculado do momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da 

ocorrência. 

250. Não se pode olvidar que tais prazos são calculados do momento da identificação do 

incidente, o que na configuração atual (ausência de comunicação direta dos usuários com o SAU em 

grandes extensões) dependerá da visualização da ocorrência por uma das câmeras instaladas pela 

concessionária e do respectivo registro. 

251. Ora, se mantida essa concepção, seria necessário considerar-se um prazo total entre a 

ocorrência do incidente e o atendimento, o que tacitamente resultaria em um lapso temporal máximo 

para a empresa detectar o incidente pelo sistema de circuito fechado de TV, pois doutro modo os 

atendimentos a cargo da concessionária poderiam demandar tempo totalmente imprevisível. Não há 

previsão nesse sentido (peça 24, p. 2): ‘Não existe tal prazo. Os registros das ocorrências devem ser 

realizados no sistema assim que identificadas pela concessionária, seja pelo 0800, viaturas 

operacionais ou CFTV’. 

252. Desse modo, propõe-se recomendar à Agência que estabeleça prazos de atendimento 

compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, ou seja, passíveis de efetiva cobrança e 

aplicação de sanções por descumprimento contratual sem que haja necessidade de apuração de todas 

as ocorrências mensais. 

B.1.2 SOCORRO MECÂNICO 

253. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê que sejam disponibilizados ao menos sete 

guinchos para o socorro mecânico ao longo da rodovia, sendo quatro do tipo leve e três do tipo 

pesado, que deverão atender os usuários segundo os seguintes parâmetros de desempenho (peça 8, p. 

65): 
Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 40 minutos, em ao menos 90% das 

ocorrências mensais e 60 minutos no restante. O tempo de chegada será calculado no momento da 

identificação do incidente até o momento da chegada do veículo no local da ocorrência. 

Serviço de guinche pesado: com tempo máximo de chegada ao local igual a 75 minutos em ao menos 

90% das ocorrências mensais e 90 minutos no restante. O tempo de chegada será calculado do momento de 

identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência. 

254. A exemplo dos comentários feitos para o atendimento médico de emergência, entende-se 

que as dificuldades de fiscalização permitirão à ANTT aplicar sanções à empresa somente nas 

situações em que os tempos máximos de chegada do socorro mecânico ultrapassem sessenta minutos 

(guincho leve) ou noventa minutos (guincho pesado). 

255. Também subsiste a questão relacionada à ausência de comunicação direta do usuário com 

o SAU, o que poderá resultar em lapsos temporais muito superiores àqueles previstos nos parâmetros 

de desempenho, a depender da velocidade de detecção por meio do sistema de circuito fechado de TV 

e do correspondente registro que pode nem chegar a ocorrer, conforme exemplificado anteriormente. 

256. Ante o exposto, propõe-se recomendar à Agência que estabeleça prazos de atendimento 

compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, ou seja, passíveis de efetiva cobrança e 
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aplicação de sanções por descumprimento contratual sem que haja necessidade de apuração de todas 

as ocorrências mensais. 

B.1.3 COMBATE A INCÊNDIOS E APREENSÃO DE ANIMAIS NA FAIXA DE DOMÍNIO 

257. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê que sejam disponibilizados ao menos dois 

caminhões pipa para o combate a incêndios e dois caminhões para apreensão de animais ao longo da 

rodovia, que deverão atender ao seguinte parâmetro de desempenho: 
Tempo máximo de chegada ao local igual a 100 minutos, em 90% das ocorrências mensais e 120 minutos 

no restante. 

258. Valem aqui os mesmos comentários feitos nos tópicos precedentes acerca das dificuldades 

de se exigir o prazo mais restritivo (avaliação de todas as ocorrências mensais) e possibilidade de 

prazos serem muito superiores em virtude da necessidade de detecção por meio de câmeras em grande 

parte da rodovia (peça 8, p. 65). 

259. Ante o exposto, propõe-se recomendar à Agência que estabeleça prazos de atendimento 

compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, ou seja, passíveis de efetiva cobrança e 

aplicação de sanções por descumprimento contratual sem que haja necessidade de apuração de todas 

as ocorrências mensais. 

B.1.4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS – SISTEMA DE RECLAMAÇÕES 

E SUGESTÕES AOS USUÁRIOS 

260. O PER exige da concessionária a edição de um boletim periódico mensal a ser 

disponibilizado gratuitamente em cada cabine de praça de pedágio ou auxiliar, nas BSOs (Base de 

Serviços Operacionais) e na internet, com informações acerca da concessão, tais como valores das 

tarifas de pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas, turísticas ao longo da 

rodovia, notícias sobre progresso das obras e os serviços em implantação, etc. 

261. Ao mesmo tempo, o PER prevê que exista um sistema de reclamações e sugestões, tendo 

como objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em relação às 

manifestações emitidas espontaneamente pelos usuários. 

262. Para que a participação dos usuários em termos de reclamações e sugestões tenha maior 

efetividade, é necessário que sejam informados de seus direitos, de modo que possam exercer um 

papel fiscalizatório dos serviços que lhe são oferecidos. 

263. Como o usuário médio dificilmente terá contato com os dispositivos do PER e do contrato 

de concessão celebrado, é necessário que seja informado acerca de dispositivos contratuais 

importantes, tais como prazos de atendimento operacional, comodidades oferecidas nas BSOs, 

condições do pavimento e dos dispositivos de sinalização e segurança viária a que tem direito e assim 

por diante. 

264. Tais informações, quando convenientemente divulgadas, permitem que se obtenha um 

controle social importante do empreendimento, complementando o processo fiscalizatório a cargo da 

ANTT. 

265. A título exemplificativo, o usuário poderia ser informado de que: 

a) tem direito a guincho mecânico, para reboque e realização de troca de pneus, em prazo de 

até sessenta minutos, no caso de automóveis; 

b) as filas de pedágio não podem ultrapassar 400 metros, extensão que deve estar demarcada na 

rodovia para que, caso excedida, a passagem de veículos seja liberada sem cobrança de pedágio; 

c) as placas (sinalização vertical) não devem encontrar-se sujas ou danificadas; 

d) nenhum segmento de rodovia deverá estar desprovido de sinalização horizontal (pintura de 

faixas no eixo e bordos) ou com sinalização horizontal não visível; 

e) as defensas metálicas ou barreiras em concreto não devem encontrar-se danificadas; 

f) a vegetação rasteira ao longo dos acostamentos (largura mínima de 4 m) não poderá 

apresentar altura superior a 30 cm; 

g) o pavimento não deverá conter depressões, abaulamentos, panelas ou, ainda, defeitos que 

caracterizem problemas de segurança aos usuários.   

266. Nesse sentido, entende-se oportuno recomendar à ANTT que o PER passe a exigir das 

concessionárias, nos boletins periódicos mensais e outros meios de comunicação disponíveis (tais 
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como painéis de mensagens variáveis, serviço de radiodifusão, etc.), a divulgação dos principais 

direitos do usuário e dos canais a ele disponíveis quando necessitar registrar reclamações ou 

sugestões acerca de tais direitos. 

267. Além disso, é necessário aprimorar a fiscalização para que tais informes sejam 

efetivamente disponibilizados em ‘local visível e acessível em cada cabine de praça de pedágio ou 

auxiliar’ e não somente nas BSOs e no site da internet da concessionária, para que as informações 

sejam universalizadas. 

B.2 BASES OPERACIONAIS (BSOs) 

268. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC demanda a instalação de oito bases operacionais 

(BSOs) ao longo da rodovia para alocar as equipes responsáveis pelos serviços de assistência ao 

usuário, tais como atendimento médico de emergência, socorro mecânico, combate a incêndios e 

apreensão de animais na faixa de domínio, sistema de informações ao usuário e sistema de 

reclamações e sugestões dos usuários. 

269. Nas fiscalizações recentemente realizadas pelo Tribunal (BR-040/DF/GO/MG - TC 

014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), observou-se que as instalações disponibilizadas 

eram extremamente precárias; posto que as empresas se utilizaram de contêineres metálicos 

instalados próximos a postos de combustível ou restaurantes para maximizar seus resultados em 

detrimento de oferecer instalações seguras e confortáveis aos usuários. 

270. Naqueles autos, a ANTT relatou que tais estruturas eram provisórias e que outras 

definitivas seriam posteriormente executadas, apesar de inexistir previsão contratual para a distinção, 

tampouco prazos diferenciados para tanto, de modo que o arranjo, além de alterar o equilíbrio 

econômico-financeiro da avença e desestimular o cumprimento contratual (concessionárias que 

instalaram as BSOs definitivas em seis meses foram comparativamente prejudicadas), em última 

instância, permitiu o início da cobrança de pedágio sem que todos os serviços pactuados tivessem sido 

concluídos e serviu de pretexto para a não aplicação de penalidade relativa ao: 
Não atendimento dos prazos de construção e reforma previstos no PER para as edificações previstas na 

frente de serviços operacionais – Multa moratória: 40 URTs por mês. 

271. Neste PER, a agência expressamente permite que bases provisórias precedam as definitivas 

e busca aprimorar a regulamentação da matéria, estabelecendo diretrizes acerca da área mínima 

edificada, instalações previstas (em maior número), tipologia construtiva (alvenaria) (peça 8, p. 63): 
As BSOs terão, no mínimo, 80 m2 de área edificada, com as seguintes unidades básicas: atendimento aos 

usuários, depósito, escritório, copa/refeitório, vestiários feminino e masculino, sanitários feminino e masculino, 

fraldário e área para descanso coberta. Ainda deverão dispor de água potável e telefone público. 

As unidades básicas devem ser construídas de alvenaria de tijolos, podendo ser empregados tijolos 

cerâmicos ou blocos de cimento. 

Deverão dispor de área para estacionamento de 6 veículos leves e 2 veículos pesados, área reservada 

aos veículos de atendimento, espaço condizente com a manobra destes veículos, além de tapers de entrada e 

saída, iluminação e sinalização indicativa. 

(...) 

Poderão ser implantadas BSOs provisórias até a escolha dos locais mais adequados para as BSOs 

definitivas; entretanto, as mesmas deverão observar os parâmetros de desempenho e requisitos exigidos no 

PER. 

Prazo para implantação e operacionalização do escopo – Até o final do 6º mês do prazo da Concessão, 

para as BSOs provisórias, e até o final do 15º mês, para as BSOs definitivas. 

272. Com relação às áreas das bases operacionais, verificou-se que as planilhas do EVTE 

(Investimento Edificações – REVISÃO 1 ABRIL-2015) consideraram 220 m2 de área edificável e 2.000 

m2 de área externa, para conferir maior conforto aos usuários das BSOs, ao passo que o PER exige 

área mínima de apenas 80 m2 de área edificada, discrepância que demanda ajustes. 

273. É necessário que o PER esteja compatível com as planilhas do EVTE, pois do contrário se 

estará prevendo uma remuneração à empresa incompatível com suas obrigações; o que poderá ser 

obtido, por exemplo, mediante o aumento das áreas mínimas exigidas pelo PER em consonância com 

o EVTE (alternativa mais adequada do ponto de vista do atendimento ao usuário). 
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274. Questionada a respeito, a ANTT indicou apenas que removeria a exigência de área mínima 

do PER (peça 24, p. 3): 
A concessionária tem que atender ao disposto no PER, o qual descreve os serviços necessários (referidos 

como unidades básicas); a área será uma consequência, a critério de cada concessionária. 

Assim sendo, a menção à área mínima será retirada do PER. 

275. Pela experiência colhida em concessões anteriores, deixar a critério da concessionária a 

configuração das BSOs é procedimento temerário. Na BR-163/MT, por exemplo, exigências de 

sanitários masculino, feminino e fraldário foram burladas mediante instalação de uma única 

dependência, com pequena área que, no entender da concessionária, atenderia a todas essas funções; 

possivelmente também seria aquela área considerada como de vestiário se tal obrigação estivesse 

presente naquele contrato. 

276. Portanto, entende-se que o critério de área mínima deva ser mantido no PER; todavia, em 

compatibilidade com o EVTE, em respeito ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995. 

277. Verifica-se, ainda, que o dispositivo acerca das bases provisórias, na redação dada ao 

PER, leva à conclusão de que também deverão ser executadas em alvenaria (o que impedirá a 

utilização de contêineres), seguir os parâmetros de área mínima e conter todas as instalações 

assinaladas para as definitivas, o que serviria para desestimular a opção por BSOs provisórias, uma 

vez que praticamente as igualaria com as estruturas definitivas em termos de dispêndio. 

278. Questionada a respeito, a ANTT afirmou que (peça 24, p. 3): ‘Por ser provisórias, não há 

necessidade de construir as BSOs em alvenaria. No entanto, as mesmas deverão observar os 

parâmetros de desempenho e requisitos exigidos no PER’. 

279. O entendimento da agência não encontra respaldo na atual redação do PER, que não 

excepciona as bases provisórias da observância de nenhum dos requisitos exigidos no PER, dentre 

eles a construção em alvenaria; portanto, é necessário indicar claramente quais os parâmetros não 

aplicáveis às estruturas provisórias. 

280. De toda sorte, ainda que o PER da BR-476/153/282/480/PR/SC tenha buscado melhor 

parametrizar as construções das BSOs, em vista dos problemas anteriores verificados, subsiste a 

possibilidade de serem entregues edificações que não ofereçam condições mínimas de qualidade.  

281. Para coibir tais ocorrências, a ANTT deverá avaliar previamente o projeto das bases 

operacionais (provisórias ou definitivas) apondo sua não objeção na forma prevista na subcláusula 

6.2 da minuta contratual (transcrita abaixo), somente depois de efetuados os ajustes que entender 

pertinentes, para adequar tais edificações e proporcionar aos usuários níveis mínimos de conforto e 

de segurança, procedimento que, segundo a ANTT, será adotado (peça 7, p. 14): 
6.2 Como condição para execução das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do 

Nível de Serviço e da Frente de Serviços Operacionais previstas no PER, a Concessionária deverá encaminhar 

o anteprojeto à ANTT, com Anotação de Responsabilidade Técnica, garantindo que o anteprojeto está de 

acordo com as normas técnicas vigentes, e obter a não objeção da ANTT, nos termos desta subcláusula. 

282. Vale ressalvar que, apesar de a subcláusula 6.2 tratar de anteprojeto, deverá ser 

apresentado o projeto executivo dessas edificações para avaliação da ANTT, conforme tratado em 

tópico específico desta instrução.  

283. Destarte, propõe-se determinar à ANTT que compatibilize as áreas mínimas exigidas das 

bases operacionais no PER com aquelas que foram previstas no EVTE e revisar a redação do PER de 

modo a indicar quais os parâmetros técnicos que deverão ser observados para as bases operacionais 

provisórias. 

284. Outrossim, propõe-se recomendar à ANTT que submeta à avaliação prévia da agência os 

projetos executivos, das bases operacionais e de outras edificações de interesse, evitando-se a 

execução de instalações que não atendem aos requisitos mínimos de qualidade, segurança e conforto 

de operadores e usuários da rodovia. 

B.3 – IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 

OPERACIONAIS 
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285. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC correlaciona, no escopo dos trabalhos iniciais, 

tanto a construção como a recuperação e reforma das edificações da rodovia e instalações 

operacionais, assinalando prazo de doze meses para a conclusão dos serviços (peça 8, p. 31): 
1. Construção e/ou recuperação e reforma das edificações da Rodovia. 

2. Construção, reforma e recuperação de postos de pesagem, incluindo o sistema viário e áreas de 

estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de 

atendimento exigidos na Frente de Serviços Operacionais.  

3. Construção, reforma e recuperação de postos da PRF, mantendo-se suas características básicas, com 

o mesmo padrão de qualidade das edificações operacionais da Concessionária.  

4. Construção de demais edificações da concessionária e dos postos da ANTT, de modo a oferecer 

suporte físico para as atividades operacionais da Concessionária. 

 
286. Se, num primeiro momento, o PER estabelece prazo único de doze meses tanto para a 

construção (instalações novas) quanto para a reforma e recuperação (instalações existentes), logo 

adiante, o item 3.4 - Frente de Serviços Operacionais - concede prazos distintos para intervenções em 

instalações novas e existentes: 

 
287. A ANTT informou que prevalece o conteúdo do quadro 3.4, uma vez que no parâmetro de 

desempenho dos trabalhos iniciais existe a ressalva de que deve ser ‘observado o disposto na Frente 

de Serviços Operacionais’; logo, instalações existentes deverão estar adequadas em doze meses e as 

novas deverão ser instaladas em 24 meses (peça 24, p. 5). 

288. Ocorre que as instalações existentes normalmente também demandam algum tipo de obra 

nova (construção), o que serve de subterfúgio para que as concessionárias enquadrem os serviços, 

mesmo em se tratando de edificações existentes, no prazo de 24 meses. 

289. Questionada acerca de qual prazo deveria ser observado para instalações existentes que 

demandem algumas obras de construção e/ou ampliação para se tornarem funcionais, a ANTT 

referiu-se apenas a reforma: ‘Para as instalações existentes serão observados os prazos para reforma 

que se estendem até o 12º mês’ (peça 24, p. 5). 

290. As indefinições acerca do quesito têm resultado, na prática, na postergação de todas as 

obras em edificações operacionais, como se verificou nas fiscalizações realizadas na BR-

040/DF/GO/MG (TC 014.731/2015-0) e na BR-163/MT (TC 023.217/2015-4), sem que isso resultasse 

em penalidades nem obstassem o início da cobrança de pedágio. 

291. Portanto, para dar efetividade ao parâmetro em questão, é necessário explicitar que as 

instalações existentes deverão ser adequadas no prazo de doze meses, ainda que para isso necessitem, 

Edificações e instalações operacionais existentes na rodovia totalmente 

recuperadas e reformadas para se adequarem às funcionalidades e aos padrões 

de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços 

Operacionais

Edificações e instalações operacionais existentes atendendo aos padrões de 

acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da ABNT

Novas edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais, 

também deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de 

operação requeridos observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais

Novas edificações atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na NBR 

9.050/2004 da ABNT

X

X

PARÂMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS

12 meses

X

X

3 meses 6 meses 12 meses

Novos postos de pesagem X

Postos existentes X

X

Novas delegacias X

Reforma/ampliação de 

unidades operacionais 
X

18 

meses

24 

meses

60 

meses

INFRAESTRUTURA/SERVIÇO OPERACIONAL

Sistema de Pesagem

Postos de fiscalização da ANTT

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS

Postos da PRF
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além de reforma, de obras de construção, em consonância com o item 3.4.7, que trata dos sistemas de 

pesagem (peça 8 p. 75): 
Os postos existentes na rodovia poderão ser recuperados e reformados, ou ainda ser objeto de nova 

edificação, quando não atenderem aos padrões estabelecidos, sendo que os projetos devem ser apresentados 

para aceitação pela ANTT.  

292. Também se observa conflito entre o prazo para a construção do prédio da ANTT previsto 

no item 3.4 (seis meses a partir da data de assunção da concessão) e aquele estabelecido no item 3.4.9 

– ‘em até 6 meses após a definição do local pela ANTT’ – os dois prazos só coincidem se a ANTT 

definir o local no primeiro dia da assunção da rodovia. 

293. Oportuno destacar que não se verificou nas rodovias inspecionadas pelo Tribunal (BR-

040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e na BR-163/MT - TC 023.217/2015-4) a construção de postos 

de fiscalização da ANTT, previstas para os seis primeiros meses de contrato, senão a disponibilização 

de espaço físico pela concessionária para as atividades de fiscalização por parte da agência. 

294. Deve-se avaliar, nesta etapa prévia à licitação, se o posto é de fato necessário e se a 

exigência de prazo de seis meses é razoável, de sorte a evitar a previsão de investimentos que não 

serão efetivamente realizados nos meses iniciais de contrato, onerando desnecessariamente a tarifa de 

pedágio. 

295. De todo o exposto, a precisa definição de tais prazos é fundamental para a fiscalização 

vindoura e poderá, em caso de descumprimento das obrigações contratuais, resultar tanto na 

aplicação de penalidades (multa moratória de 40 URTs por mês) quanto obstar o início da cobrança 

de pedágio, quando se tratar de obra inequivocamente incluída no escopo dos trabalhos iniciais. 

296. Portanto, propõe-se determinar à ANTT que evidencie no PER que o prazo aplicável às 

intervenções em edificações/instalações existentes é válido mesmo quando necessitarem, além de 

reforma, de obras de construção e/ou ampliação. 

B.4 SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE 

297. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC demanda a instalação de treze unidades de 

monitoração eletrônica de velocidade fixa (radar fixo ou barreira eletrônica) e concede prazo para 

implantação e operacionalização do escopo de até três meses após aprovação dos estudos de 

localização pelo órgão de trânsito competente. 

298. As planilhas do EVTE e o quadro 3.4 do PER - Frente de Serviços Operacionais (peça 8, p. 

54) consideraram, por seu turno, a implantação integral do sistema nos doze primeiros meses de 

concessão, de modo que é necessário assinalar prazo para a apresentação do estudo por parte da 

concessionária, para que a implantação do controle de velocidade não fique, na prática, sem prazo 

definido. 

299. É importante destacar, para o tópico, a supressão da obrigação de fornecimento de radares 

móveis, que eram previstos nos demais contratos de concessão e que permitem efetivo controle da 

velocidade ao longo dos trechos concedidos, ao contrário dos radares fixos que resultam em um 

controle pontual da velocidade dos veículos. 

300. Destarte, propõe-se determinar à ANTT que assinale prazo para a apresentação dos 

estudos de localização dos equipamentos de controle de velocidade e submissão ao órgão de trânsito 

competente, de sorte a garantir a instalação em doze meses após a assunção da rodovia. 

C) FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE 

SERVIÇO 

C.1 – OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS 

301. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC, em seu item 3.2.1, considerou a existência de um 

trecho previamente duplicado de 14,3 km e, ainda, que será necessário executar obras em 375,56 km 

para que toda a rodovia concedida seja duplicada. 

302. Apesar de o item 3.2.1 indicar 14,3 km já duplicados, o Apêndice A do PER correlacionou 

apenas 7,6 km de duplicação, diferença que a ANTT indicou estar relacionada à travessia urbana de 

Xanxerê (peça 24, p. 20): 

Os 6,7 km já duplicados referem-se à travessia urbana de Xanxerê. O segmento em comento é: 

BR-282/SC do km 497,7 ao km 504,4, o qual consta dos SNVs 282BSC0330 e 282BSC0340. 
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Constará a seguinte alteração no Apêndice A: 

282BS
C0330 

PONT
E SERRADA 

INÍCIO 
TRAVESSIA 
URBANA 
XANXERÊ 

4
60,0 

4
97,7 

37,
7 

PA
V  

282BS
C0330 

INÍCIO 
TRAVESSIA 
URBANA 
XANXERÊ 

ENTR 
SC-155(A) (P/ 
XANXERÊ) 

4
97,7 

5
03,3 5,6 DU

P  

282BS
C0340 

ENTR 
SC-155(A) (P/ 
XANXERÊ) 

FIM 
TRAVESSIA 
URBANA 
XANXERÊ 

5
03,3 

5
04,4 1,1 DU

P  

282BS
C0340 

FIM 
TRAVESSIA 
URBANA 
XANXERÊ 

ENTR 
BR-
480(A)/SC-
155(B) (P/ 
BOM JESUS) 

5
04,4 

5
06,6 2,2 PA

V  

303. É fundamental que todos os trechos previamente duplicados sejam devidamente 

identificados para evitar ocorrências como a registrada na BR-163/MT (TC 023.217/2015-4), em que 

um segmento duplicado antes da concessão, que não tinha sido listado no PER, estava sendo 

correlacionado pela concessionária, como se fora obra por ela executado, para fins de atendimento à 

meta anual de duplicação. 

304. Ocorrências dessa ordem, além de inflar artificialmente o alcance das metas por parte da 

empresa, também importam em desequilíbrio econômico-financeiro da avença em desfavor da 

Administração, haja vista que se a concessionária foi contratada para duplicar 100 km e só entregou 

98 km, teve um ganho extraordinário em relação à extensão que deixou de implantar. 

305. Questionada acerca de como seria feito o reequilíbrio da avença se tal situação voltasse a 

ocorrer, a ANTT descartou tal possibilidade (peça 24, p. 20): 
Este risco não existe, tendo em vista a realização de vistorias do trecho durante o processo de outorga 

por parte da ANTT e da EPL, além de uma troca de informações permanentes sobre o status da rodovia por 

parte do DNIT e do MT. 

306. Ao mesmo tempo em que categoricamente rejeita a possibilidade de existência de outros 

segmentos previamente duplicados, a ANTT admite que a extensão total a ser duplicada pela 

concessionária poderá variar, razão pela qual deixou de indicar a extensão a ser executada (em km) a 

cada ano (peça 24, p. 20-21): 
A extensão da rodovia pode, de um ano para outro, variar de acordo com o SNV vigente, o qual está 

atualizado anualmente, variação que pode ocorrer de acordo com a metodologia de medição, tecnologia 

utilizada ... 

A extensão total a ser duplicada foi levantada e, portanto orçada, utilizando-se o PNV 2014. 

307. A manifestação da ANTT sugere que, conquanto toda a rodovia concedida seja duplicada, 

não haveria razão para se preocupar com a extensão total de ampliação executada pela 

concessionária; de certo modo ela poderia executar maior ou menor quantidade de serviços. 

308. Ora, o equacionamento econômico-financeiro inicial da avença foi concebido para uma 

determinada extensão de rodovia a duplicar, de modo que acréscimos ou supressões ulteriores, como 

aqueles decorrentes da execução de contornos ou de trechos previamente duplicados não computados, 

implicam em reequilíbrio da avença e, em sendo assim, oportuno que a metodologia de reequilíbrio já 

esteja previamente definida em contrato. 

309. Portanto, é necessário determinar que a ANTT correlacione no Apêndice A todos os 

trechos previamente duplicados na rodovia e recomendar que mantenha a indicação de extensão a ser 

executada (em km) a cada ano para cômputo das metas anuais de duplicação. 

310. Quanto ao reequilíbrio da avença decorrente de acréscimo e supressão de extensões a 

serem duplicadas, o tópico voltará a ser abordado ao tratar das obras de contornos obrigatórios em 

trechos urbanos, aplicando-se para este item o mesmo encaminhamento ali proposto. 

C.2 – OBRAS DE MELHORIAS 
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311. A implantação das obras de melhorias, conforme item 3.2.1.2 do PER da BR-

476/153/282/480/PR/SC, deve ocorrer, salvo no tocante às vias marginais, de forma simultânea à 

duplicação da rodovia (peça 8, p. 35-36): 

3.2.1.2 Obras de Melhorias  
A implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em desnível, 

passarelas, correções de traçado, e melhorias em acessos deverá ocorrer de forma concomitante com a 

execução das Obras de Ampliação, de acordo com a localização e os quantitativos indicados a seguir. 

As Obras de Melhorias deverão ser executadas nos mesmos prazos fixados para implantação das pistas 

duplas, conforme os respectivos trechos selecionados pela Concessionária para atendimento dos prazos 

indicados acima, observado o prazo específico para as vias marginais. A abertura para tráfego de um trecho 

duplicado deverá, necessariamente, ser acompanhada da abertura para uso de todas as melhorias relativas ao 

trecho, observado o prazo específico para as vias marginais.  

Após a duplicação de cada subtrecho, a Concessionária terá até 12 meses para implementar as vias 

marginais referentes ao subtrecho duplicado, atendendo todas os Parâmetros Técnicos e Parâmetros de 

Desempenho estabelecidos neste PER e no Contrato. 

312. Uma primeira questão a ser colocada com relação à obrigação em comento refere-se às 

melhorias previstas em trechos que já se encontram duplicados ao serem concedidos.  

313. A regra de concomitância entre a implantação de pistas duplas e a execução de melhorias 

aplicada a tais situações sugere que as melhorias em trechos previamente duplicados sejam 

implantadas logo no primeiro ano de contrato, a exemplo do que deve ocorrer nos novos segmentos 

em pista dupla que serão executados. 

314. Todavia, a omissão do PER e da minuta de contrato a respeito permite que as empresas 

executem tais melhorias nos prazos que lhe forem mais convenientes, o que resultará, invariavelmente, 

na implantação dos dispositivos, na melhor das hipóteses, somente ao final do prazo de duplicação 

(72 meses após obtenção da licença de instalação). 

315. No caso concreto, o Apêndice A assinala como duplicado somente o segmento da BR-

480/SC, do km 123,5 ao km 131,1 (PNV 480BSC0130 – 7,6 km), para o qual está prevista uma 

passagem em desnível (vide resumo de melhorias no PER) cujo prazo de execução não está definido 

(peça 8, p. 95). 

316. Em outras rodovias concedidas anteriormente, tais como a BR-040/DF/GO/MG, que conta 

com trechos previamente duplicados de grande extensão, a lacuna verificada no PER e no contrato, 

concorreu para que nenhuma obra de melhoria em trechos previamente duplicados fosse 

disponibilizada na fase de trabalhos iniciais e para que sejam postergadas ao máximo, de modo que a 

necessidade de estabelecer regras claras para os novos editais é premente. 

317. Mesmo para os trechos de duplicação que estão sendo entregues no âmbito das concessões, 

não se tem obtido efetividade para a regra de concomitância prevista no PER, porquanto conflitante 

com a ampla liberdade conferida às empresas na escolha dos trechos a serem contabilizados para 

efeito do alcance das metas anuais de duplicação (peça 7, p. 15-16): 
6.9 A Concessionária deverá submeter no prazo de até 6 (seis) meses, contados da assinatura do 

Contrato, os elementos de projeto dos trechos da rodovia, conforme descrito no Anexo 8, objeto das Obras de 

Ampliação de Capacidade e Melhorias, correspondente à primeira meta anual de duplicação. 

6.10 A Concessionária deverá submeter, no prazo de 14 (quatorze) meses contados da data de assinatura 

do Contrato, os elementos de projeto, conforme descrito no Anexo 8, de todos os trechos da rodovia que serão 

objeto das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias previstas, devendo conter, obrigatoriamente, os 

trechos que atendem as obrigações definidas no item 3.2.1 do PER e os elementos previstos na subcláusula 6.9.  

318. Como, de modo geral, as melhorias (especialmente interconexões, retornos/passagens em 

desnível) são obras mais onerosas e demoradas, as empresas tendem a escolher, como primeira 

opção, segmentos a serem duplicados que não contenham tais intervenções. 

319. Quando os segmentos disponíveis para a duplicação (a exemplo daqueles que já contam 

com licença ambiental) preveem tais melhorias, impossibilitando melhor escolha, as empresas 

acabam se valendo do expediente de particionar as obras, para burlar as exigências contidas nos 

subitens 3.2.1.2 do PER e 10.3.1 (i) da minuta contratual. 
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320. Assim, num exemplo hipotético, em que a empresa tenha que duplicar 50 km para atingir o 

percentual necessário à liberação do pedágio e tenha recebido a licença ambiental para realizar 

obras em 100 km, com interconexões a cada 20 km, ela poderia facilmente atingir a meta inicial 

duplicando segmentos de 10 km entre as melhorias, sem implantar nenhuma delas. 

 
321. Em vista da situação em comento, a ANTT expediu, em 2/5/2014, a Portaria 81, na qual 

estabeleceu a seguinte regra: 
 Art. 3º Para o caso dos anteprojetos de duplicação da rodovia, a interrupção entre dois trechos de 

duplicação propostos, ou seja, a distância entre o final de um trecho a ser duplicado e o início de outro trecho 

a ser duplicado, não poderá ser inferior a 05 (cinco) quilômetros. 

 Parágrafo único. Poderá ser aceita interrupção de, no mínimo, 03 (três) quilômetros, em casos 

excepcionais devidamente justificáveis, a critério da ANTT. 
322. A regra em questão, aplicada ao exemplo hipotético, permitiria, mediante enquadramento 

no parágrafo único do art. 3º da Portaria 81, que pelo menos 82 km (82%) fossem duplicados sem que 

qualquer melhoria fosse executada. 

323. Nesse sentido, o normativo editado posteriormente à elaboração do PER e à celebração do 

contrato é pouco efetivo no sentido de garantir que as melhorias avancem no mesmo compasso da 

implantação das pistas duplas nos anos iniciais do contrato, conforme se verificou nas inspeções 

realizadas pelo Tribunal (BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-

4). 

324. Em resumo, além de estabelecer prazo para as obras de melhorias em trechos previamente 

duplicados, a ANTT deve estabelecer no PER e na minuta contratual mecanismos regulatórios 

suficientes para garantir a efetividade do dispositivo que estabelece a concomitância entre obras de 

duplicação e respectivas melhorias, evitando-se a burla ao dispositivo que se tem verificado.    

325. Portanto, propõe-se determinar à ANTT que: (i) defina prazo para a implantação de 

melhorias previstas em trechos duplicados previamente à concessão; e (ii) estabeleça no PER e na 

minuta contratual mecanismos regulatórios suficientes para garantir a efetividade do dispositivo que 

estabelece a concomitância entre as obras de duplicação e respectivas melhorias. 

C.3 CONTORNOS OBRIGATÓRIOS EM TRECHOS URBANOS 

326. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC prevê a execução de um contorno, com extensão de 

7,9 km, no município de São Mateus do Sul, que substituirá, pela previsão inicial do EVTE, um 

segmento de 10,9 km em travessia urbana e que será transferido ao poder público após a conclusão 

do contorno (peça 8, p. 44). 

327. Pela concepção adotada, a extensão rodoviária a ser contornada (10,9 km), enquanto 

estiver na responsabilidade da concessionária, permanecerá em pista simples e receberá todos os 

cuidados inerentes aos demais trechos concedidos, de sorte a atender ao escopo e aos parâmetros de 

desempenho da frente de recuperação e manutenção. 

328. Porém, a depender do traçado que vier a ser apresentado pela concessionária e aprovado 

junto à ANTT e ao município envolvido, as extensões do contorno e do trecho de travessia urbana em 

pista simples poderão sofrer alterações, que impactam nas metas anuais de duplicação e no equilíbrio 

econômico-financeiro do ajuste. 

329. Para ajustar as metas anuais de duplicação, a agência estabeleceu formulação específica, 

exemplificada no quadro que se segue (simulação própria): 

M1 M2 M3 M4 M5 M6

km 0 20 40 60 80 100

Mn Melhoria n

Trechos duplicados prioritariamente
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330. Nota-se que, se a extensão do trecho urbano em pista simples (TUc) for maior que a 

prevista inicialmente (TUi) em decorrência do novo traçado do contorno (simulação 2), a extensão 

total de duplicação sofrerá redução. Nesse caso, o PER prevê que (peça 8, p. 44): 
As reduções na extensão total de duplicação serão deduzidas da meta do 6º ano das obras de ampliação.   

331. Para o exemplo dado, no sexto ano, a empresa teria que duplicar somente 32,56 km, ao 

invés de 37,56 km que foram inicialmente assinalados no item 3.2.1 do PER. 

332. Caso o novo traçado do contorno resulte em incremento da extensão total a ser duplicada 

(simulação 1), o PER não indica como a questão será resolvida em termos de metas anuais, omissão 

que precisa ser solucionada antes que o edital seja lançado. Questionada a respeito, a ANTT indicou 

que alterará a redação para que eventual acréscimo também seja considerado na meta do 6º ano 

(peça 24, p. 16): ‘Entretanto, para maior clareza, a redação será alterada para considerar eventual 

acréscimo na extensão total de duplicação da meta do 6º ano das Obras de Ampliação’. 

333. A questão seguinte a ser enfrentada para este tópico refere-se ao equilíbrio econômico-

financeiro da avença resultante de eventual mudança do traçado das obras em relação ao previsto no 

EVTE. A minuta de contrato traz regra específica apenas para o ajuste decorrente da alteração da 

extensão do contorno (peça 7, p. 23-24): 
10.3.4 As obras obrigatórias em trechos urbanos previstas no PER deverão ser integralmente 

implantadas pela Concessionária, conforme indicado no PER. 

(i) Caso a concessionária demonstre à ANTT que as obras obrigatórias em trechos urbanos demandarão 

uma extensão maior ou menor que a indicada no PER, deverão ser observados os procedimentos e as regras 

previstos na subcláusula 22.5 e, ainda, as seguintes regras: 

(a) Nos termos da subcláusula 22.5, no que tange aos dispêndios marginais, deverão ser estimados os 

investimentos necessários para a implantação da totalidade do contorno, excetuados os custos de 

desapropriação que seguirão a regra prevista na subcláusula 9.1.4 (i); 

(b) Uma vez aprovada a estimativa de investimentos pela ANTT, será calculado o valor médio por 

quilômetro de contorno, independentemente das características geológicas, das melhorias de cada trecho e 

demais aspectos das obras; 

(I) Para fins de cálculo do valor médio por quilômetro de contorno, não será considerada a extensão e os 

custos de implantação da interconexão trombeta, prevista no item 3.2.2.1 do PER, cuja implantação e custos 

deverão ser suportados pela Concessionária, não gerando direito a reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 

(c) Caso a extensão do contorno urbano seja maior do que a indicada no PER, a Concessionária terá 

direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em relação à extensão que ultrapassar aquela inicialmente 

prevista no PER, observado o valor médio por quilômetro.  

(d) Caso a extensão do contorno urbano seja menor do que a indicada no PER, o Poder Concedente terá 

direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em relação à extensão que for menor do que a inicialmente 

prevista no PER, observado o valor médio por quilômetro.  

(e) Para os contornos urbanos em que haja a necessidade de implantação de Obras de Arte Especiais, a 

extensão e os custos de tais Obras de Arte Especiais serão considerados para fins de reequilíbrio seguindo o 

procedimento da subcláusula 22.5, sem prejuízo da aplicação das regras dos itens (a), (b), (c) e (d) quanto ao 

trecho do contorno urbano que não apresente Obras de Arte Especiais.  

334. Antes de abordar o comando inscrito na subcláusula 10.3.4, é necessário destacar que 

existe uma incompatibilidade entre a terminologia utilizada para designar os contornos na minuta de 

contrato (‘obras obrigatórias em trechos urbanos’) e no PER (‘contornos obrigatórios em trechos 

Concepção DUPf DUPi TUi TUc

Original 375,56 375,56 10,90 10,90

Simulação 1 380,56 375,56 10,90 5,90

Simulação 2 370,56 375,56 10,90 15,90

DUPf = DUPi + [(TUi - TUc)]

DUPf = Extensão total da duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km)

DUPi = Extensão total da duplicação antes do recálculo das metas anuais (km)

TUi = Extensão do trecho urbano em pista simples, sem previsão de obras do Dnit, de acordo com o quadro de "Quantitativos e localização para 

implantação de  contornos e pista dupla em trechos urbanos" (km)

TUc = Extensão do trecho urbano em pista simples, sem previsão de obras do Dnit, efetivamente contornado de acordo com projeto aprovado pela ANTT.
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urbanos’) que deve ser resolvida previamente à fase externa da contratação (subcláusulas 9.1, 10.2.3, 

10.2.4, 10.2.5, 10.3.4, 21.2.16), em compromisso assumido pela agência (peça 24, p. 17): ‘As 

terminologias em comento constando no Contrato e no PER serão unificadas’. 

335. Pela regra em comento, se o traçado aprovado resultar em um contorno de 13,9 km com 

investimento total de R$ 139 milhões, a concessionária fará jus a reequilíbrio no valor de R$ 60 

milhões [(13,9 km – 7,9 km) * R$ 10 milhões/km]. 

336. Por outro lado, a alteração do traçado do contorno também poderá modificar a extensão 

do trecho urbano em pista simples a ser contornado, com consequente desequilíbrio econômico-

financeiro da avença e, para esta situação não se verifica cláusula contratual a resolver o impasse. 

337. Suponha-se que ao aprovar contorno com extensão de 13,9 km (previsão inicial de 7,9 km), 

a extensão do trecho urbano em pista simples a ser contornada resulte em 15,9 km (previsão inicial de 

10,9 km); nesse caso a empresa ganhará tanto com a obra do contorno ampliada em 6 km como pela 

redução dos encargos decorrentes da supressão de 5 km de duplicação do total inicialmente previsto. 

338. Logo, é necessário que a minuta contratual estabeleça regra para o equilíbrio econômico-

financeiro não somente decorrente da alteração da extensão do contorno, mas também para a 

alteração da extensão do trecho urbano em pista simples que sobrevier das alterações de traçado. 

Arguida acerca deste ponto, a ANTT informou que (peça 24, p. 17): ‘O mecanismo para tal evento é o 

Fluxo de Caixa Marginal, previsto na subcláusula 22.5 do Contrato’. 

339. Primeiramente, é importante destacar que a minuta contratual não contém dispositivo 

específico indicando que a situação em tela ensejaria adequação econômico-financeira com base na 

subcláusula 22.5, omissão que enseja ajustes. 

340. Digno de nota, que o fluxo de caixa marginal é mecanismo normalmente utilizado quando 

novas obrigações, não previstas inicialmente, são incluídas para a concessionária; no caso concreto, 

pode ocorrer a diminuição dos encargos da concessionária e, nessa situação, é importante detalhar 

como será quantificado o desinvestimento.  

341. Além disso, deve-se dar especial atenção ao item 10.3.4 (e), que prevê tratamento 

diferenciado para as obras de arte especiais necessárias à execução do contorno, que deverão ser 

precificadas após a adjudicação do contrato de concessão, ensejando reequilíbrio econômico-

financeiro pelo fluxo de caixa marginal, com impacto no valor da tarifa que será cobrada do usuário. 

342. No caso concreto, o ‘Volume 3 – Tomo VII – Ampliação e Melhorias’ (peça 29, p. 36) do 

EVTE indica claramente que uma ponte sobre o Rio Iguaçu deverá ser construída para viabilizar a 

execução do contorno; portanto, não se trata de necessidade que não possa ser prevista anteriormente 

à licitação, que justifique tratamento diferenciado em termos de precificação. 

343. Deixar que a OAE em questão, que a princípio se sabe necessária e que encerra porte 

considerável (ponte atual tem 240 m), seja incluída posteriormente na tarifa de pedágio, é 

procedimento que, além de atentar contra os princípios que norteiam a administração pública, tende a 

onerar o usuário com tarifas maiores do que aquelas que seriam obtidas com a inclusão da obra 

previamente à licitação. 

344. Isso ocorre porque os investimentos previstos na fase de edital são submetidos ao crivo de 

um procedimento licitatório que, no caso das últimas concessões rodoviárias, resultaram em deságios 

superiores a 50% em relação à tarifa-teto estabelecida em edital. 

345. Os investimentos não previstos inicialmente, por outro lado, não são submetidos à ampla 

concorrência, que pode reduzir substancialmente os valores praticados nas obras a serem realizadas 

nos trechos concedidos, em benefício direto aos usuários da rodovia em termos de modicidade 

tarifária. 

346. A concessionária (que se sagrar vencedora do certame) apresentará um projeto para a 

OAE cujo valor será estimado pelos sistemas referenciais de preços vigentes, sem qualquer desconto e 

que poderá custar efetivamente muito menos, não somente pela maior eficiência da empresa em 

relação a tais referenciais, como também, pela possibilidade de que as quantidades previstas em 

projeto sejam muito superiores àquelas executadas em campo, que não são aferidas pela fiscalização 

da ANTT. 
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347. Deve ser defendido o entendimento de que: (i) obras que já se sabe ser necessárias devem 

ser incluídas desde logo nos estudos de viabilidade, permitindo que os usuários desfrutem 

integralmente dos deságios oferecidos na licitação, em nome da modicidade tarifária; e (ii) como visto 

nos itens 67-74, obras posteriormente incluídas também devem ser objeto de algum desconto, de 

acordo com metodologia a ser elaborada pela ANTT. 

348. A agência justificou que a não inclusão da OAE teria ocorrido em função do seguinte (peça 

24, p. 18): 

A exemplo dos investimentos necessários à desapropriação, os investimentos necessários à 

implantação da OAE dependem de uma série de fatores, como a solução técnica, topografia, geologia, 

extensão da obra e condicionantes ambientais, por exemplo. Por essa razão, optou-se por seguir a 

regra geral do contrato para contornos obrigatórios. 

349. Ora, se tais premissas fossem válidas, sequer as obras de duplicação poderiam ser 

avaliadas previamente à licitação, porque também dependem dos fatores indicados (solução técnica, 

topografia, geologia e condicionantes ambientais); até mesmo a extensão da ponte poderá ser 

estimada com razoável certeza caso os estudos sejam aprimorados.   

350. Portanto, em se tratando de obra que sabidamente deve ser executada, não é admissível 

abdicar da ampla concorrência, julgamento objetivo e seleção da proposta mais vantajosa que advém 

de sua inclusão no edital de licitação, de modo que os estudos devem ser reformulados para incluí-la. 

351. Além disso, é recomendável que a redação da subcláusula 10.3.4 (i) (b) (I) faça menção a 

trombetas (plural), uma vez que os estudos preveem a implantação de dois dispositivos do tipo para 

viabilizar a execução do contorno, evitando-se possíveis questionamentos futuros, sugestão acolhida 

pela agência (peça 24, p. 18): ‘A previsão será alterada para ‘os custos de implantação das 

interconexões trombeta em suas extremidades’’. 

352. Necessário, também, compatibilizar a redação das subcláusulas contratuais relativas à 

alocação de riscos da concessionária (21.1.10) e do poder concedente (21.2.16), que excepcionam da 

responsabilidade da concessionária a execução das OAEs dos contornos em trechos urbanos (peça 7, 

p. 43 e 47, Minuta de Contrato): 

21.1.10 custos necessários para implantação dos contornos em trecho urbano conforme a 

extensão prevista no PER e respectivas melhorias, com exceção dos custos de desapropriação e da 

eventual necessidade de implantação de Obras de Artes Especiais, observado o disposto na 

subcláusula 10.3.4; 

(...) 

21.2.16 os custos necessários para implantação das Obras obrigatórias em Trechos Urbanos da 

Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço que ultrapassem a extensão 

indicada no PER, assim como os custos de desapropriação e da eventual necessidade de implantação 

das Obras de Artes Especiais relativas às Obras obrigatórias em Trechos Urbanos, observado o 

disposto na subcláusula 10.3.4;  
353. É importante que a minuta de contrato indique claramente, para os contornos obrigatórios, 

que apenas os custos de desapropriação nos valores que excederem o montante indicado na 

subcláusula 9.1.3 é que serão custeados pelo poder concedente, haja vista que já existe verba de 

desapropriação no PER para tal finalidade, detalhada no apêndice C daquele documento. 

354. Ante o exposto propõe-se determinar à ANTT que: (i) altere a redação do PER de modo a 

esclarecer que eventuais acréscimos na extensão total de duplicação em decorrência da execução de 

contornos obrigatórios em trechos urbanos serão deduzidas na meta do 6º ano das obras de 

ampliação; (ii) unifique a terminologia utilizada para os contornos urbanos na minuta contratual e no 

PER; (iii) estabeleça mecanismos para o reequilíbrio econômico-financeiro da avença em decorrência 

das alterações de extensão em pista simples a ser contornada; (iv) revise o EVTE, PER e minuta 

contratual de modo a incluir a ponte sobre o Rio Iguaçu, necessária ao contorno obrigatório de São 

Mateus, no equacionamento econômico da concessão previamente ao leilão; e (v) altere a redação do 

PER de modo a indicar que a concessionária deverá executar as interconexões necessárias à 

viabilização do contorno de São Mateus sem direito a reequilíbrio econômico-financeiro e que 
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receberá apenas pelos custos de desapropriação que excederem o montante indicado na subcláusula 

9.1.3. 

C.4 CONTORNOS OPCIONAIS EM TRECHOS URBANOS 

355. Os ‘contornos opcionais em trechos urbanos’ estão definidos no item 3.2.2.2 do PER (peça 

8, p. 44-45): 
3.2.2.2 Contornos opcionais em Trechos Urbanos 

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da rodovia propostos pela Concessionária e 

aprovados pela ANTT, como alternativa à execução das Obras de Ampliação em trechos urbanos.  

Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de assunção do Sistema 

Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º mês da Concessão.  

Período de obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos Municípios nos quais o 

contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 meses subsequentes.  

A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária poderá propor, alternativamente à 

implantação de pista dupla em trechos urbanos, a implantação de pistas duplas por meio de contorno em 

trechos urbanos. A proposta de implantação de pistas duplas por meio de contornos em trechos urbanos deverá 

ser apresentada pela Concessionária à ANTT, por meio de Anteprojeto específico para cada contorno proposto. 

356. Os ‘contornos opcionais’, como o próprio nome indica, são obras não obrigatórias cuja 

necessidade, em tese, não poderia ser prevista na fase de licitação, o que justificaria sua posterior 

inclusão no âmbito da concessão. 

357. A previsão de ‘contornos opcionais’ seria razoável se considerássemos que durante o prazo 

de concessão, de trinta anos, um trecho inicialmente rural de rodovia fosse gradualmente impactado 

pelo vetor de crescimento de uma determinada cidade, o que demandaria a alteração do traçado da 

rodovia, por meio de um contorno, para afastá-la das interferências urbanas. 

358. Observa-se, no entanto, que a aprovação de novos contornos deverá ocorrer em até 24 

meses da assunção da rodovia por parte da concessionária, período por demais abreviado para que 

as condições vigentes à época dos estudos sejam significativamente alteradas para caracterizar 

eventual imprevisibilidade dos contornos. 

359. Em outras palavras, a necessidade de tais obras pode e deve ser avaliada previamente à 

licitação para que, se for o caso, sejam incluídas de imediato no edital como contornos obrigatórios e 

submetidas à ampla concorrência entre as empresas que participarão do certame em prol da 

modicidade tarifária e em consonância com os princípios que regem a administração pública. 

360. Não bastasse a inadequação da previsão de ‘contornos opcionais’ nos moldes propostos 

(intervenções passíveis de serem previstas anteriormente à licitação), recaem sobre tais obras as 

mesmas indefinições relativas ao equilíbrio econômico-financeiro já comentadas anteriormente. 

361. Os ditos ‘contornos opcionais’, se aprovados na forma proposta, ensejam enriquecimento 

extraordinário da concessionária, uma vez que será remunerada pela obra do contorno, segundo o 

valor que indicar como necessário (não aferido por procedimento licitatório) e, ao mesmo tempo, 

desonerada de suas obrigações de duplicação para o segmento a ser contornado, haja vista que para 

o trecho em pista simples a ser suprimido das metas de duplicação não incide qualquer regra para o 

reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da não execução da duplicação prevista. 

362. Em suma, a previsão de ‘contornos opcionais em trechos urbanos’ apenas corrobora a 

insuficiência dos estudos encaminhados pela ANTT em termos da avaliação da necessidade de 

contornos urbanos, o que demanda que sejam refeitos nesse sentido, evitando-se majoração futura de 

tarifas por evento passível de ser previsto nesta etapa.      

363. Oportuno destacar que dispositivo semelhante, incluído no PER da concessão da BR-

163/MT, será, ao que tudo indica, utilizado para suplantar cerca de 30 km do atual contorno de 

Cuiabá em pista simples (Rodovia Imigrantes) por um novo contorno cujos projetos estão sendo 

ultimados pela concessionária, o que representa obra de vulto, previsível e que deveria ter sido 

submetida ao procedimento licitatório inicial. 

364. Portanto, entende-se que os estudos devem ser complementados de modo a indicar, de 

forma inequívoca, se existe mais algum contorno, além de São Mateus do Sul (PR), que deva ser 
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executado nos anos iniciais de contrato e, em caso afirmativo, os investimentos previstos para tais 

obras devem ser acrescidos à tarifa-teto utilizada para definir o valor inicial de pedágio. 

365. Assim, propõe-se determinar que a ANTT revise os estudos para identificar, de forma 

inequívoca, se subsiste a necessidade de incluir novos ‘contornos obrigatórios em trechos urbanos’ e 

suprimir do PER e da minuta de contrato as referências a ‘contornos opcionais em trechos urbanos’ 

ou ‘obras alternativas em trechos urbanos’. 

C.5 PARÂMETROS TÉCNICOS 

366. O PER da BR-476/153/282/480/PR/SC assinala que as características geométricas das 

obras da frente de ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviços deverão ser 

estabelecidas tendo em vista a classe I-A e estabelece o seguinte (peça 8, p. 48-49): 
Obrigação de atendimento à Classe I-A: a Concessionária deverá, nos mesmos prazos previstos para 

concluir as duplicações, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos parâmetros geométricos aplicáveis 

às rodovias de Classe I-A, de tal forma que até o 5º ano da Concessão toda a rodovia esteja adequada à Classe 

IA, observado o disposto no parágrafo abaixo. As rampas e curvas verticais das pistas existentes não 

precisarão ser adequadas. As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão também 

deverão estar adequadas aos parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, observado o 

disposto no parágrafo abaixo. As OAEs referidas no PER seguirão o cronograma específico do item 3.1.3. 

(grifou-se) 

367.  Como as obras de implantação de pista dupla, também segundo o PER, deverão ocorrer 

em até seis anos após a emissão de licença de instalação (sete anos no total considerando previsão de 

doze meses para obtenção do documento), o prazo concedido para adequação de toda a extensão 

rodoviária à classe I-A encerra contradição com os demais dispositivos, o que demanda ajustes para 

harmonizar tais dispositivos, com o que concordou a ANTT (peça 24, p. 22): ‘Trata-se de um erro: o 

prazo estipulado no subitem 3.2.5.1 do PER será corrigido para ‘o 7º ano’’. 

368. Logo, propõe-se determinar à ANTT que compatibilize o prazo de atendimento da rodovia 

à classe I-A aos prazos de duplicação estabelecidos no PER e na minuta de contrato. 

4. ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO 

369. Embora a análise da minuta contratual tradicionalmente não figure no 1º estágio, 

entendeu-se por bem avaliar dispositivos do ajuste que podem, direta ou indiretamente, repercutir no 

fluxo de caixa da concessão. 

370. Os encaminhamentos dessa seção, além do art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, tem por 

fundamento o art. 24, incisos I, II, III, IV, VIII, e art. 26, inciso VII e § 2º, da Lei 10.233/2001. 

D.1 BENS DA CONCESSÃO 

371. A cláusula quarta da minuta do contrato de concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC, que 

versa sobre os bens da concessão, explicita, inicialmente, a composição de tais bens (peça 7, p. 12-

14): 

4.1 Composição 

4.1.1 Integram a Concessão os Bens da Concessão a seguir indicados, cuja posse, guarda, 

manutenção e vigilância são de responsabilidade da Concessionária:  

(i) o Sistema Rodoviário, conforme alterado durante o Prazo da Concessão, de acordo com os 

termos do Contrato;  

(ii) todos os bens vinculados à operação e manutenção do Sistema Rodoviário:  

(a) transferidos à Concessionária, conforme listados no Termo de Arrolamento e Transferência 

de Bens; e 

(b) adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionária, ao longo do Prazo da Concessão, 

que sejam utilizados na operação e manutenção do Sistema Rodoviário. 

372. Nota-se que a concessionária recebe a incumbência da posse, guarda, manutenção e 

vigilância de todo o sistema rodoviário, definido no PER (peça 7, p. 9): 

O Sistema Rodoviário objeto da Concessão compreende um trecho da BR-

476/153/282/480/PR/SC, das rodovias BR-476/PR, no trecho entre Lapa e União da Vitória; BR-153, 

no trecho entre União da Vitória e a divisa SC/RS; BR-282, no trecho entre o entroncamento com a 

BR-153 e o entroncamento com a BR-480; e BR-480, no trecho entre o entroncamento com a BR-282 e 
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Chapecó, incluindo os elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações 

e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de 

interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que 

se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações 

operacionais e administrativas relacionadas à Concessão. 

373. Existe um marco contratual, com efeitos na contagem dos prazos, relativo à assunção do 

sistema rodoviário por parte da concessionária, qual seja a assinatura do termo de arrolamento e 

transferência de bens (peça 7, p.11-12): 
4.2.1 O Sistema Rodoviário e os bens mencionados na subcláusula 4.1.1(ii)(a) serão transferidos à 

Concessionária mediante a assinatura de Termo de Arrolamento e Transferência de Bens entre a 

Concessionária, o DNIT e a ANTT, cujo modelo integra o Anexo 1.  

(i) Este Termo de Arrolamento e Transferência de Bens deve ser firmado em 30 (trinta) dias a contar da 

publicação do extrato do Contrato no DOU. 

374. O termo de arrolamento e transferência de bens firmado em trinta dias da publicação do 

extrato do contrato não pretende esgotar todos os elementos que integram o sistema rodoviário, o que 

levou a minuta contratual a prever que (peça 7, p.11-12): 
4.2.4 Outros bens integrantes do Sistema Rodoviário e que não constem do Termo de Arrolamento e 

Transferência de Bens devem ser arrolados e apresentados pela Concessionária à ANTT, para fins de 

regularização e inserção no rol de Bens da Concessão.  

375. Da leitura dos dispositivos conclui-se que a concessionária assume obrigação sobre todos 

os elementos do sistema rodoviário a partir da assinatura do termo de arrolamento e transferência de 

bens, e não somente daqueles que constam especificamente do referido termo. 

376. Entretanto, nas fiscalizações realizadas pelo Tribunal em 2015 (BR-040/DF/GO/MG - TC 

014.731/2015-0; BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), constatou-se uma interpretação enviesada de tais 

dispositivos, que na prática tem conduzido ao entendimento de que a concessionária somente teria 

obrigações relacionadas aos bens que expressamente constaram do termo de arrolamento. 

377. Assim sendo, ainda que a redação dos dispositivos conduza à conclusão de que a empresa 

deve assumir, logo de início, todo o sistema rodoviário e não apenas os bens arrolados, é 

recomendável que a redação contratual seja ainda mais explícita nesse sentido, de forma a dirimir 

eventuais questionamentos ulteriores e descumprimentos contratuais. 

378. Dessa feita, propõe-se determinar à ANTT que esclareça que a assunção da rodovia por 

parte da concessionária não está adstrita aos bens que constam do termo de arrolamento, mas 

abrangem todo o sistema rodoviário concedido. 

379. Dada a relevância do tema, o termo de arrolamento e transferência de bens voltará a ser 

abordado no tópico que trata do anexo 1 da minuta contratual.  

D.2 PROJETOS 

380. A cláusula sexta da minuta do contrato de concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC, que 

discorre sobre os projetos, num primeiro momento condiciona a execução das obras na rodovia à 

simples apresentação de anteprojeto (peça 7, p. 14-16): 

6.2 Como condição para execução das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e 

Manutenção do Nível de Serviço e da Frente de Serviços Operacionais previstas no PER, a 

Concessionária deverá encaminhar o anteprojeto à ANTT, com Anotação de Responsabilidade 

Técnica, garantindo que o anteprojeto está de acordo com as normas técnicas vigentes, e obter a não 

objeção da ANTT, nos termos desta subcláusula.  

381. O subitem que se segue é de redação imprecisa, indicando possivelmente, que em vez de 

anteprojetos, deverão ser apresentados projetos básicos para as obras, que serão seguidos de projetos 

executivos:  
6.2.1 A apresentação do projeto não exime a Concessionária da obrigatoriedade da entrega do projeto 

executivo.  

382. Todos os demais subitens da minuta contratual apresentada fazem referência a projeto, 

apesar de a subcláusula 6.2 referir-se a ‘anteprojeto’: 
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6.2.2 A ANTT deverá manifestar-se sobre o projeto no prazo máximo de 2 (dois) meses a contar 

da apresentação pela Concessionária. Caso a ANTT não se manifeste durante este prazo, o projeto 

será considerado sem objeção, podendo ser iniciada a obra ou serviço.  

6.2.3 Caso o projeto não contenha os documentos e informações pertinentes, esteja em 

desconformidade técnica ou em desacordo com a subcláusula 6.2, o prazo indicado na subcláusula 

6.2.2 será interrompido, devendo a Concessionária apresentar novo projeto atendendo às 

recomendações da ANTT, sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato e nos Regulamentos 

da ANTT.  

(i) A reapresentação do projeto nos termos da subcláusula 6.2.3 implicará no reinício da 

contagem de prazo referido na subcláusula 6.2.2.  

(ii) O prazo para a entrega das licenças ambientais se estenderá por período igual ao do atraso 

verificado, não gerando tal período adicional qualquer direito a reequilibro econômico-financeiro em 

favor da Concessionária, sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato e nos Regulamentos 

da ANTT.  

6.2.4 Caso a obra executada esteja em desacordo com as normas técnicas e parâmetros do PER, 

os ajustes ou correções necessários serão executados pela Concessionária sem qualquer direito à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.  

383. Questionada a respeito, a ANTT não somente ratificou a permissão de obras apenas 

mediante a apresentação de anteprojeto, como sinalizou que uniformizaria a subcláusula 6.2 

suprimindo qualquer exigência de ‘projeto’ (peça 24, p. 25): 

É permitido sim o início das obras apenas com a apresentação de anteprojeto. 

Quanto às subcláusulas posteriores (6.2.1 a 6.2.4), a referência a ‘projeto’ será alterada para 

‘anteprojeto’. 

384. A execução de obras, via de regra, demanda a existência de um projeto executivo, o qual, 

nos termos legais (Lei 8.666/1993) contém detalhamento necessário e suficiente para tal etapa 

executiva:  
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 

de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
385. A Lei de Licitações admite, em alguns casos, que o projeto executivo seja desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras, desde que o projeto básico já esteja concluído:  
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 

neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela 

autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual 

poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também 

autorizado pela Administração. 

386. A resolução 361 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) 

permite a dispensa de projeto básico completo em situações bastante particulares, não verificadas no 

caso concreto: 

Art. 5º - Poderá ser dispensado o Projeto Básico com as características descritas nos artigos 

anteriores, para os empreendimentos realizados nas seguintes situações: 

I - nos casos de guerra ou graves perturbações da ordem; 

II - nos casos de obras ou serviços de pequeno porte, isolados e sem complexidade técnica de 

gerenciamento e execução; 

III - nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos e privados. 
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Parágrafo único - O responsável técnico do órgão contratante deverá justificar a urgência para 

o atendimento dos casos de emergência, referida neste artigo, emitindo respectivo laudo técnico com 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

387. Essa mesma resolução posiciona o anteprojeto como um documento prévio à elaboração 

do projeto básico: 

Art. 1º - O Projeto Básico é o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o complexo 

de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que suas características básicas e 

desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e 

prazo de execução. 

Art. 2º - O Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um conjunto mais abrangente de 

estudos e projetos, precedido por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica, 

econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido pela fase de projeto executivo ou 

detalhamento. 

388. Portanto, se as obras não podem ser executadas sem projeto, não é razoável que a ANTT 

exija como condição para que tenham início apenas a apresentação de anteprojeto. 

389. Em outras ocasiões, a minuta contratual exige da concessionária a apresentação de 

‘elementos de projeto’ (peça 7, p. 15): 
6.9 A Concessionária deverá submeter no prazo de até 6 (seis) meses, contados da assinatura do 

Contrato, os elementos de projeto dos trechos da rodovia, conforme descrito no Anexo 8, objeto das Obras de 

Ampliação de Capacidade e Melhorias correspondente à primeira meta anual de duplicação.  

390. Trata-se de figura concebida na Lei 8.987, de 13/2/1995, para reduzir as exigências em 

termos de projeto para as concessões em relação às demais obras licitadas pelo poder público: 

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, 

os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, 

especialmente:  

(...) 

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os 

dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena 

caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a 

cada caso e limitadas ao valor da obra;  

391. Porém, a exemplo do anteprojeto, as obras não são executadas apenas com elementos do 

projeto básico. 

392. Assim, a redação contratual deverá ser alterada para demandar das concessionárias a 

apresentação de projetos, preferencialmente executivos, previamente ao início das obras, a exemplo 

da exigência contida na subcláusula 6.4 para as demais obras de vulto (peça 7, p. 15): 

6.4 A Concessionária deverá apresentar o projeto executivo das demais obras não indicadas na 

subcláusula 6.2 para a ANTT, previamente ao seu início. O início dessas obras não é condicionado à 

análise do projeto pela ANTT. 

393. Se a ANTT optar por permitir que o projeto executivo seja desenvolvido concomitantemente 

com a execução das obras e serviços, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 8.666/1993, deverá assinalar 

prazo para que a concessionária entregue tanto o projeto básico quanto o executivo, regulamentando 

a obrigação contida na subcláusula 6.2.1. 

394. Nesse caso, é fundamental que o prazo de apresentação dos projetos executivos permita o 

acompanhamento das obras por parte da agência e sua posterior entrega para efeito de aferição das 

metas anuais pactuadas. 

395. Nesse diapasão, propõe-se determinar à ANTT que exija das concessionárias a 

apresentação de projetos, preferencialmente executivos, previamente ao início das obras. 

D.3 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS E DA FRENTE DE 

SERVIÇOS OPERACIONAIS  

396. A subcláusula 10.3.1 da minuta contratual da BR-476/153/282/480/PR/SC estabelece que 

as obras de duplicação e respectivas melhorias deverão estar concluídas e em operação nos prazos 
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estabelecidos no PER e quando do cômputo das metas anuais de duplicação pactuadas (peça 7, p. 22-

24): 
10.3.1 As obras e serviços de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no PER no item 

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias, Obras de Contorno em Trechos Urbanos e da Frente de 

Serviços Operacionais deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no 

PER, observados o Escopo, os Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos.  

(i) Somente serão consideradas implantadas as pistas duplas e, portanto, como atendidas as metas de 

duplicação indicadas no PER e neste Contrato, quando concluídas as obras de duplicação e as respectivas 

melhorias, observadas as exceções previstas no PER, e quando essas pistas e melhorias forem abertas ao 

tráfego.  

397. Em que pese tais dispositivos serem claros no sentido da conclusão das obras para todos os 

efeitos contratuais, verificou-se, nas fiscalizações realizadas (BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-

0; BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), que as empresas, em busca de anteciparem as metas de 

duplicação e acelerarem a cobrança de pedágio, entregam as obras de forma incompleta, apenas com 

os elementos indispensáveis à abertura ao tráfego. 

398. Tal procedimento permite que as concessionárias permaneçam por meses a fio realizando 

serviços que já deveriam estar prontos para que as metas de duplicação fossem consideradas 

atendidas, o que resulta em ganhos extraordinários indevidos para tais empresas, que adiantam 

artificialmente o início da cobrança de pedágio e ainda se credenciam ao recebimento de bonificação 

por presumida antecipação das metas anuais, conforme metodologia de cálculo do fator D, parte 

componente do reajuste tarifário. 

399. Para coibir tal artifício, é importante determinar que a minuta contratual esclareça de 

forma inequívoca que a conclusão das obras ocorre quando o projeto executivo apresentado pela 

concessionária e avaliado pela agência estiver efetivamente implantado. 

400. Isso corrobora a relevância de se aprimorar a redação contratual das cláusulas que tratam 

dos projetos, que na configuração atual permite que as obras sejam iniciadas apenas com anteprojeto 

e não estabelecem prazo para a apresentação dos projetos executivos.  

401. A subcláusula 10.3.1 também traz parâmetros de desempenho a serem observados para o 

recebimento das obras e serviços e que também deverão ser observados para que sejam consideradas 

atendidas as metas de duplicação (redação contratual deve ser explícita nesse sentido para dirimir 

questionamentos futuros): 

(ii) Sem prejuízo da possibilidade de a ANTT demandar a comprovação da execução de outras 

atividades constantes no Escopo, nos Parâmetros Técnicos e nos Parâmetros de Desempenho 

previstos no PER, o recebimento das obras e serviços descritos no PER nos itens 3.2.1.1, 3.2.1.2 

(apenas as vias marginais) e 3.2.2 será atestado por meio da comprovação de atendimento dos 

seguintes Parâmetros de Desempenho:  

(a) Para pavimentos asfálticos:  

(I) Ausência de exsudação, ondulação, panela ou corrugação,  

(II) Índice de Rugosidade Internacional: IRI ≤ 1,9 m/km,  

(III) Ausência de afundamentos locais ou na trilha de roda, plásticos ou por consolidação,  

(IV) Índice de Gravidade Global ≤ 20,  

(V) Deflexão recuperável: Dp ≤ Deflexão admissível, sendo Dp a deflexão de projeto obtida a 

partir da deflexão característica,  

(VI) Raio de Curvatura: Rc ≥ 100 m;  

(b) Para pavimentos de concreto de cimento Portland:  

(I) Índice de Perfil: IP ≤ 240 mm/km,  

(II) Eficiência de Junta: ECJ ≥ 75 %,  

(III) Ausência de alçamento de placas, fissuras lineares ou bombeamento, quebras localizadas, 

fissuras de retração, esborcinamento de juntas e placas bailarinas,  

(IV) Deflexão recuperável: Dp ≤ Deflexão admissível, sendo Dp a deflexão de projeto obtida a 

partir da deflexão característica; 

(c) Macrotextura: altura de Areia Hs, com 0,6 mm ≤ Hs ≤ 1,2 mm;  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

(d) Ausência de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento ou faixa de segurança e entre 

faixas de tráfego contíguas;  

(e) Ausência total de sinalização horizontal com índice de retrorrefletância menor que 250 

mcd/lx/m² em 100 % do trecho;  

(f) Ausência de sinalização vertical e aérea que não atenda ao índice residual mínimo de 

retrorrefletância especificado nas normas NBR 14.644, NBR 15.426, NBR 14891 e suas alterações. 

402. Conforme se verificou em fiscalizações pretéritas (BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-

0; BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), as dificuldades envolvidas na medição de tais parâmetros 

resultaram na delegação da verificação de tais quesitos às concessionárias, que encaminham 

relatório à ANTT, invariavelmente indicador do cumprimento integral das obrigações pactuadas, com 

base no qual a agência se manifesta. 

403. É necessário que exista independência da ANTT para o recebimento de tais obras, de modo 

a dar cumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/1993, aplicada subsidiariamente às concessões: 
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

§ 2o As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

404. Assim sendo, é indispensável que a agência disponha de meios próprios ou seja assistida 

por terceiros por ela contratados para a verificação dos parâmetros de desempenho indicados na 

minuta de contrato, de modo a garantir que as obras entregues tenham a qualidade avençada entre as 

partes, evitando-se, também, a antecipação indevida de receitas por parte de empresas que não 

atinjam os níveis qualitativos comprometidos. 

405. Por fim, a subcláusula 10.3.1 contém um último dispositivo, possivelmente não aplicável à 

BR-476/153/282/480/PR/SC, mas que se o for, poderá causar obstáculos ao cumprimento das demais 

obrigações contratuais por parte da concessionária, a saber: 

(iii) As obras e serviços da Frente de Serviços Operacionais deverão estar concluídos e em 

operação conforme os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos nos prazos e condições 

estabelecidas no PER, incluindo os trechos com obras em andamento sob responsabilidade do Poder 

Concedente, identificadas no Termo de Arrolamento na ocasião da transferência dos bens.  

406. O dispositivo em apreço, concebido originalmente para rodovias em que o Dnit teria que 

duplicar certos trechos rodoviários para em seguida repassá-los à concessionária, pode gerar 

entendimento equivocado de que eventuais trechos do sistema rodoviário que não constem do termo 

de arrolamento, devam ser objeto apenas das atividades da frente de serviços operacionais (socorro 

mecânico, atendimento médico, etc.). 

407. Em fiscalização realizada pelo Tribunal (BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), verificou-se 

que segmentos do sistema rodoviário não arrolados estavam recebendo apenas serviços operacionais, 

sem execução de qualquer das ações previstas nas frentes de recuperação/manutenção e de 

conservação, como se não existisse obrigação da empresa para com tais segmentos além da frente de 

serviços operacionais. 

408. Assim, para evitar interpretações contratuais equivocadas, é pertinente que o dispositivo 

seja suprimido, seja porque não aplicável à avença em análise, seja pelas possíveis consequências 

contrárias ao interesse público dele potencialmente advindas. 

409. Logo, também se propõe determinar à ANTT que: (i) no prazo de cento e vinte dias, adote 

medidas suficientes com vistas a garantir que a avaliação dos parâmetros de desempenho para efeitos 

de recebimento das obras e serviços seja feita de forma independente, de modo a dar cumprimento ao 

art. 67, da Lei 8.666/1993, enviando-as ao Tribunal; e (ii) suprima o item (iii) da subcláusula 10.3.1. 

D.4 SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS 
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410. A subcláusula 10.3.2 da minuta contratual submetida ao Tribunal possibilita tanto a 

relocação de dispositivos incluídos como melhorias (acessos, passagens em desnível, diamantes, 

trombetas, trevos, retornos em desnível, retornos em nível e passarelas) quanto a alteração da 

tipologia de tais dispositivos (peça 7, p. 23): 

10.3.2 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de dispositivo previsto no item 

3.2.1.2 do PER e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida sua funcionalidade e que a nova 

solução/localização apresente menor impacto socioambiental.  

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação 

dos elementos de projeto básico ou reflita de qualquer forma na obtenção das licenças ambientais, o 

prazo para a obtenção das licenças relativas a tais dispositivos deverá se estender de forma 

equivalente ao atraso verificado, não gerando tal prazo adicional qualquer direito a reequilibro 

econômico-financeiro em favor da Concessionária.  

10.3.3 As alterações de dispositivos podem resultar na transferência da responsabilidade pela 

obtenção das licenças à Concessionária, hipótese em que todos os encargos dessa ação serão 

suportados pela mesma.  

(i) Caso o Poder Concedente já tenha iniciado os procedimentos de obtenção de licença 

ambiental, a Concessionária deverá ressarcir o mesmo pelos custos já incorridos.  

(ii) As eventuais alterações não ensejarão recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato em favor da Concessionária.  
411. Em razão de interpretações por vezes desfavoráveis ao interesse público advindas dos 

contratos de concessão, há fundado receio de que tais subcláusulas possam servir, por exemplo, para 

que as concessionárias deixem de executar retornos em desnível (mais adequados à segurança viária) 

por retornos em nível, reduzindo os encargos da contratada em prol de supostos ganhos 

socioambientais; ou ainda, que interseções mais complexas sejam substituídas por acessos simples. 

412. Isso posto, é importante evitar que a minuta contratual contenha brechas que permitam 

reduzir os encargos da concessionária alterando-se o equilíbrio econômico-financeiro da avença em 

desfavor do poder concedente e, em última instância, em detrimento do interesse público, seja por 

receber dispositivo aquém do contratado, seja por pagar, por meio de tarifa, por dispositivo superior 

ao recebido. 

413. Bastante improvável que a empresa se proponha a executar dispositivo de maior 

complexidade que aquele para o qual foi contratada sem qualquer recomposição econômico-

financeira, de sorte que as subcláusulas na redação atual da minuta, se aplicadas, possivelmente não 

o serão em prol dos usuários. 

414. Assim, é importante que a aplicação do dispositivo ocorra somente em hipóteses 

excepcionais e que, em todo o caso, seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não 

se permitindo a simples substituição de dispositivo mais complexo por outro mais simples. 

415. Dessa feita, propõe-se determinar à ANTT que estabeleça no PER e na minuta de contrato 

mecanismos para evitar que melhorias mais complexas, onerosas e funcionalmente superiores sejam 

substituídas por outras mais simples, de menor custo e pior qualidade para o usuário, mantendo-se, 

em caso de substituições, inalterado o equilíbrio econômico-financeiro da avença. 

D.5 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

416. A subcláusula 10.4.5 da minuta contratual apresentada, que trata do recebimento das 

obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego está assim redigida (peça per, p. 25): 
10.4.5 O recebimento das Obras de Manutenção de Nível de Serviço – Obras de Capacidade 

condicionadas ao volume de tráfego, será realizado na forma prevista nas subcláusulas 10.4.1(i) e 10.4.1(ii).  

417.  Observa-se, todavia, que as subcláusulas 10.4.1 (i) e 10.4.1 (ii) não tratam do recebimento 

de obras, especificado nas cláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii), o que demanda ajustes no texto com os 

quais a ANTT concordou (peça 24, p. 23): ‘Seu entendimento está correto: as referências corretas são 

‘nas subcláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii)’’. 

418. Portanto, propõe-se determinar à ANTT que altere a redação da subcláusula 10.4.5 para 

compatibilizá-la com aquelas que tratam do recebimento de obras. 

D.6 OBRAS EXECUTADAS PELO PODER CONCEDENTE 
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419. A minuta contratual apresentada tem como diretriz que a execução das obras e serviços 

necessários ao cumprimento do objeto esteja a cargo da concessionária, que deverá considerar em 

sua tarifa todas as obrigações decorrentes do objeto pactuado (peça 7, p. 20-21, Minuta de Contrato):  
10.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto 

do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e 

às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER.  

420. Nada mais natural que os contratos administrativos vigentes, majoritariamente celebrados 

pelo Dnit, sejam rescindidos, o que também está previsto em contrato: 
10.1.4 O Poder Concedente obriga-se a rescindir, até a Data da Assunção, todos os contratos referentes 

a obras e serviços no Sistema Rodoviário que estejam em vigor na data de assinatura do Contrato, que 

impeçam ou prejudiquem a Concessionária no atendimento aos Parâmetros de Desempenho nele estabelecidos. 

421. Ainda que a redação da subcláusula 10.1.4 não seja a mais adequada, pois os contratos 

vigentes, via de regra não impedem e tampouco prejudicam a contratada (redação pode ser 

aprimorada), pelo contrário concorrem para que os parâmetros de desempenho sejam atingidos, a 

ideia é evitar que a concessionária receba por serviços que porventura continuem a ser providos por 

contratos públicos em andamento. 

422. Portanto, a regra é que todos os contratos vigentes sejam rescindidos e que a 

concessionária assuma integral responsabilidade pelo sistema rodoviário que lhe foi confiado. Isso 

não impede que, ao longo de trinta anos, o poder público faça investimentos na rodovia concedida 

(peça 7, p. 21): 

10.1.7 Durante a Concessão, o Poder Público poderá realizar investimentos no Sistema 

Rodoviário concedido, estejam ou não previstos no PER. Nesse caso, far-se-á a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro conforme a subcláusula 22.5, em decorrência da alteração de 

obrigações a cargo da Concessionária.  

(i) A alteração desses investimentos deverá ser formalizada mediante termo aditivo.  

423. Ocorre que em alguns editais de concessão recentes, tais como o da BR-163/MT, optou-se 

por um modelo misto em que parte da duplicação ficaria, desde o início, a cargo do Dnit que, 

posteriormente, repassaria tais trechos à concessionária. 

424. Em fiscalização realizada em 2015 (TC 023.217/2015-4), verificou-se que tal concepção foi 

extremamente malsucedida e ruinosa ao interesse dos usuários, pois o Dnit deixou de realizar as 

obras de duplicação previstas, que agora serão repassadas à concessionária por valores mais 

elevados do que aqueles que seriam obtidos se fossem submetidos ao procedimento licitatório inicial. 

425. Além de não terem sido duplicados, os trechos sob responsabilidade da autarquia ficaram 

sem qualquer tipo de manutenção, haja vista que ficou ajustado que as obrigações da concessionária 

para com tais segmentos (com exceção da frente de serviços operacionais) só passariam a valer 

depois que a implantação das pistas duplas a cargo da autarquia ocorresse e a transferência dos 

segmentos fosse concluída. 

426. O resultado de tal modelo foi que a concessionária instalou praças de cobrança de pedágio 

em segmentos administrados pelo Dnit que não estão recebendo quaisquer obras de duplicação e, 

ainda, que se encontram em péssimo estado de conservação, o que afronta o art. 6º da Lei 8.987/1995; 
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 

dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.   
427. Inobstante os problemas observados, nota-se que a minuta de contrato apresentada contém 

os mesmos dispositivos concebidos para aquele modelo (Dnit e concessionária atuando na 

duplicação) e que causaram os efeitos deletérios verificados na BR-163/MT (peça 7, p. 25-27): 

10.5.1 A execução das obras de responsabilidade do Poder Concedente será transferida à 

Concessionária, juntamente com os demais bens integrantes do respectivo subtrecho, após sua 

conclusão total ou parcial.  
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10.5.2 Caso a Concessionária seja instada a realizar as obras de responsabilidade do Poder 

Concedente, total ou parcialmente, o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato será recomposto de 

acordo com os termos das subcláusulas 22.3.1 (ii) e 22.5.  

10.5.3 A Concessionária poderá acompanhar a execução de cada etapa construtiva das obras de 

que trata a subcláusula 10.5.1, ocasião em que todas as inconsistências entre a obra e seus projetos 

deverão ser comunicadas à ANTT.  

10.5.4 Quando da transferência total ou parcial das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, à 

Concessionária, esta terá 30 (trinta) dias para encaminhar à ANTT documento de recebimento 

provisório, onde deverão ser apontadas:  

(i) Todas as inconsistências entre a obra e seu projeto;  

(ii) Todas as inconsistências observadas em relação ao atendimento dos seguintes Parâmetros 

de Desempenho:  

(a) Irregularidade longitudinal máxima exigida no item 3.1.1 do PER para o 60º (sexagésimo) 

mês da Concessão.  

(b) Deflexão característica (Dc) exigida no item 3.1.1 do PER para o 60º (sexagésimo) mês da 

Concessão.  

10.5.5 Observado o prazo definido na subclásula 10.5.4, caso não verifique as inconsistências 

indicadas na mesma subcláusula, a Concessionária encaminhará à ANTT documento de recebimento 

definitivo das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, condição para transferência dos bens à 

Concessionária.  

(i) O documento de recebimento definitivo deverá conter também a relação dos Parâmetros de 

Desempenho previstos no PER não atendidos pelas obras de que trata a subcláusula 10.5.1 (à exceção 

dos Parâmetros de Desempenho previstos na subcláusula 10.5.4 e na Frente de Serviços Operacionais 

do PER), assim como o orçamento dos serviços necessários à sua adequação.  

10.5.6 Será obrigação da Concessionária a adequação dos demais Parâmetros de Desempenho 

dos bens recebidos em definitivo do Poder Concedente, que não os previstos na subcláusula 10.5.4, 

sendo que os elementos dos Parâmetros de Desempenho a serem adequados, assim como seu valor, 

serão aprovados pela ANTT em até 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento do documento 

previsto na subcláusula 10.5.5, sendo concedido à Concessionária prazo compatível para sua 

execução.  

(i) O não atendimento ao prazo para adequação dos Parâmetros de Desempenho das obras 

recebidas do Poder Concedente pela Concessionária acarretará na aplicação do Desconto de 

Reequilíbrio, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Contrato.  

10.5.7 Durante o prazo de responsabilidade previsto em lei, vícios construtivos observados em 

bens transferidos à Concessionária, ainda que não constatados por ocasião dos eventos previstos nas 

subcláusulas 10.5.3 e 10.5.4, serão comunicados à ANTT.  

(i) No prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da comunicação da 

Concessionária, a ANTT deverá determinar as medidas que serão adotadas para saneamento dos 

vícios construtivos observados nos bens transferidos à Concessionária.  

10.5.8 Nos termos da subcláusula 10.3.1(iii), a Concessionária será responsável pela 

implantação das obras e serviços da Frente de Serviços Operacionais nos subtrechos em obras, desde 

a Data de Assunção, devendo observar todos os Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e 

os prazos e condições estabelecidos no PER para a Frente de Serviços Operacionais.  

(i) Nos termos da subcláusula 10.5.6, após a transferência dos subtrechos em definitivo para a 

Concessionária, todas as demais obrigações previstas no Contrato, no PER e nos demais Anexos 

deverão ser integralmente cumpridas pela Concessionária, ressalvando-se os prazos fixados para 

adequação dos demais Parâmetros de Desempenho.  

428. Ainda que o PER da BR-476/153/282/480/PR/SC não assinale trechos a serem duplicados 

pelo Dnit, é fundamental que tais cláusulas sejam reavaliadas para que estejam compatíveis com o 

objeto a ser licitado, bem como para evitar que os problemas verificados em outras concessões voltem 

a se repetir. 
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429. Nesse sentido, como no caso concreto todas as obras previstas inicialmente estão sob 

responsabilidade da concessionária, o poder concedente somente deverá sinalizar que fará 

determinada obra, futuramente, quando os meios para sua completa execução estiverem assegurados 

em termos orçamentários, o que poderá ocasionar a supressão da subcláusula 10.5.2. 

430. De igual modo, a subcláusula 10.5.1 deve ser revista para que somente as obras novas 

sejam transferidas à concessionária após a conclusão total; os demais bens integrantes do subtrecho 

deverão estar sob responsabilidade da concessionária desde o início (se o poder público decidir-se a 

duplicar 50 km, todos os parâmetros de desempenho deverão ser garantidos pela concessionária para 

a pista existente e demais elementos previamente instalados no sistema rodoviário), em atenção ao 

art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995.        

431. A prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários também demanda a 

supressão da subcláusula 10.5.8, que assegura a estes apenas a prestação de serviços operacionais, 

sem garantir que os demais parâmetros de desempenho sejam oferecidos, tais como aqueles 

estabelecidos para as frentes de recuperação/manutenção e de conservação, o que pode ensejar a 

cobrança de pedágio em segmentos em condições inadequadas. 

432. De todo o exposto, é recomendável que todos os serviços inicialmente previstos na frente de 

ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço estejam a cargo da concessionária, em 

consonância com as subcláusulas 10.1.1 e 10.1.4, conferindo à contratação, os pressupostos de 

transparência, publicidade, ampla concorrência e regular procedimento licitatório que importam, 

invariavelmente, em desconto, evitam possíveis aportes adicionais quando da transferência das obras 

(subcláusula 10.5.6) e a falsa sensação de modicidade tarifária (empresa ganha contrato com tarifa-

teto baixa e posteriormente recebe obras que seriam supostamente executadas pelo Dnit a preços 

elevados, o que faz com que o preço dos pedágios disparem).  

433. Em todo o caso, mesmo que o modelo misto volte a ser utilizado, para garantir que os 

interesses dos usuários sejam minimamente preservados e que o art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995 seja 

cumprido, é fundamental que a concessionária assuma, desde o início do contrato, integral 

responsabilidade sobre o sistema rodoviário concedido, garantindo que os padrões de desempenho 

sejam atingidos de maneira uniforme, ao longo de toda a rodovia. 

434. No caso concreto, ainda que a participação do Dnit nas obras não esteja sendo cogitada, é 

oportuno que a ANTT reavalie todas as cláusulas relativas às obras executadas pelo poder 

concedente, tanto para adequá-las ao objeto da contratação quanto para evitar possíveis brechas que 

importem em prejuízos aos usuários. 

435. Em razão do exposto, propõe-se determinar que a ANTT reavalie todas as cláusulas 

contratuais que tratam de obras executadas pelo poder concedente, de modo que estejam adequadas 

ao objeto da contratação e que atendam ao interesse do usuário - prestação de serviço adequado e 

modicidade tarifária. 

436. Na mesma esteira, propõe-se recomendar à ANTT que revise a redação da subcláusula 

10.1.4, uma vez que não apenas os contratos que impeçam ou prejudiquem a concessionária devem 

ser rescindidos. 

D.7 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

437. A minuta do contrato de concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC relaciona, em sua 

subcláusula 12.5, as hipóteses em que a garantia de execução do contrato poderá ser utilizada, a 

exemplo (peça 7, p. 28-29): 

12.5.3 da devolução de Bens Reversíveis em desconformidade com as exigências estabelecidas 

no Contrato, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento do PER, dos Parâmetros de 

Desempenho e do plano de ação e demais exigências estabelecidas pela ANTT, em decorrência do 

disposto na subcláusula 15.9; 

438. Nota-se, todavia, que a subcláusula 15.9 trata de assunto diverso daquele relacionado à 

subcláusula 12.5.3: 

15.9 Recebidas as notificações expedidas pela ANTT, a Concessionária poderá exercer o direito 

de defesa na forma da regulamentação vigente. 
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439. A título exemplificativo, o contrato de concessão da BR-163/MT contém subcláusula 12.5.3 

de igual teor com referência ao disposto na subcláusula 15.7, que encerra a seguinte redação: 

15.7 A ANTT realizará, até 1 (um) ano antes do encerramento do Prazo da Concessão, uma 

fiscalização detalhada específica para: 

15.7.1 avaliar a condição dos Bens Reversíveis, inclusive em relação ao cumprimento dos 

Parâmetros de Desempenho definidos no PER; e 

15.7.2 avaliar a condição do pavimento de cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário, a fim 

de determinar se os Parâmetros de Desempenho estão sendo mantidos. 

440. Questionada a respeito, a ANTT confirmou a ocorrência de falha de referência na redação 

da minuta contratual, indicando que o correto seria a referência à subcláusula 15.7 (peça 24, p. 27). 

Realmente, conforme mencionado no seu último questionamento, a subcláusula 15.9 trata de 

assunto diverso daquele relacionado à subcláusula 12.5.3 e trata-se de uma falha de referência na 

redação da minuta contratual. 

Assim, a referência correta é a subcláusula 15.7, transcrita abaixo: 

‘15.7 A Concessionária será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, as obras e serviços pertinentes à Concessão em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos que forem fixados pela 

ANTT. 

15.7.1 A ANTT poderá exigir que a Concessionária apresente um plano de ação visando 

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou serviço prestado de maneira 

viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à Concessão, em prazo a ser estabelecido pela ANTT’. 

441. A julgar pelo conteúdo de contratos anteriores, a referência também seria aplicável à 

subcláusula 15.8: 
15.8 A ANTT vistoriará periodicamente o Sistema Rodoviário, para fins de verificar seu constante 

estado, de forma a garantir que estará nas condições adequadas e previstas no Contrato e no PER quando de 

sua reversão ao Poder Concedente.  

442. Portanto, propõe-se determinar que a ANTT reavalie a redação da subcláusula 12.5.3. 

D.8 TARIFA DE PEDÁGIO 

443. As condições para o início da cobrança da tarifa de pedágio estão listadas à subcláusula 

18.1.1 da minuta de contrato encaminhada (peça 7, p. 34-35): 

18.1 Início da Cobrança  

18.1.1 A cobrança da Tarifa de Pedágio somente poderá ter início após, cumulativamente:  

(i) a conclusão dos Trabalhos Iniciais no Sistema Rodoviário,  

(ii) a implantação de 10% (dez por cento) da extensão correspondente à meta acumulada do 4º 

ano das obras de duplicação previstas no PER;  

(iii) a implantação de praça de pedágio;  

(iv) o cumprimento do disposto na subcláusula 22.4.2;  

(v) a entrega do programa de redução de acidentes; e  

(vi) a entrega do cadastro do passivo ambiental.  

444. Embora a interpretação lógica do dispositivo seja de que nenhuma praça de pedágio 

poderá iniciar a cobrança até que os trabalhos iniciais estejam concluídos em todo o sistema 

rodoviário, verificou-se, na prática, que a ANTT autorizou, indevidamente, a cobrança em algumas 

praças antes que os trabalhos iniciais estivessem concluídos em todo o sistema rodoviário (BR-

040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0), antecipando receitas à concessionária ao arrepio do ajuste 

pactuado, que estipulava ainda mais claramente que: 

18.1.1 A cobrança da Tarifa de Pedágio somente poderá ter início, em qualquer das praças de 

pedágio, após a conclusão dos Trabalhos Iniciais no Sistema Rodoviário, a implantação de 10% (dez 

por cento) da extensão total das obras de duplicação previstas no PER, a implantação de praça de 

pedágio e o cumprimento, pela Concessionária, do disposto na subcláusula 24.2.2, bem como da 

entrega do programa de redução de acidentes e do cadastro do passivo ambiental. 

445. Em sendo assim, é importante que a nova redação contratual não deixe margem para 

interpretações dúbias que conduzam à cobrança em algumas praças de pedágio cujos trabalhos 
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iniciais teriam sido, em tese concluídos, em detrimentos de outras em trechos rodoviários com 

pendências nesse sentido. Do contrário, cria-se o incentivo para que a concessionária priorize apenas 

os trechos mais rentáveis. 

446. Destarte, propõe-se determinar à ANTT que revise a redação da minuta de contrato para 

que não subsistam dúvidas de que a cobrança da tarifa de pedágio não poderá ocorrer se os trabalhos 

iniciais não tiverem sido integralmente concluídos em todo o sistema rodoviário. 

D.9 SISTEMA TARIFÁRIO 

447. A subcláusula 18.2 da minuta de contrato encaminhada ao Tribunal, que cuida do sistema 

tarifário, indica que (peça 7, p. 35-37): 

18.2.6 As Tarifas de Pedágio são diferenciadas por categoria de veículos, em razão do número 

de eixos e da rodagem. Para efeito de contagem do número de eixos dos veículos, será considerado o 

número de eixos não-suspensos dos mesmos quando vazios, conforme regulamentação vigente, 

adotando-se os Multiplicadores da Tarifa constantes da tabela abaixo: (grifou-se) 

448. O cômputo, para efeitos de cobrança de pedágio dos veículos que transitam pela rodovia, 

apenas dos ‘eixos não-suspensos dos mesmos quando vazios’ decorre da Lei 13.103, de 2/3/2015, que 

estipula que: 
Art. 17 Os veículos de transporte de cargas que circularem vazios não pagarão taxas de pedágio sobre 

os eixos que mantiverem suspensos. 

449. O dispositivo legal em tela é bastante claro no sentido de que somente os veículos de 

transporte de cargas circulando vazios e com eixos suspensos é que poderão usufruir do benefício 

legal relativo ao não pagamento de tarifa pelos eixos que estejam levantados. 

450. A aplicação do benefício, conforme previsão legal, pressupõe atividade de fiscalização 

destinada a aferir se os caminhões que cruzam as praças de pedágio com eixos suspensos estão 

efetivamente vazios, caso contrário, veículos carregados pagarão tarifas a menor suspendendo 

fraudulentamente os eixos apenas quando da travessia dos pontos de cobrança. 

451. Inobstante a dificuldade em comento, o PER e a minuta contratual referentes à BR-

476/153/282/480/PR/SC não estabelecem para a concessionária qualquer obrigação no sentido de 

providenciar a instalação de dispositivos capazes de detectar se o caminhão que ingressa no posto de 

pesagem com eixos suspensos está vazio ou carregado. 

452. Em parte, tal problema decorre do fato de que a ANTT ainda está regulamentando a 

matéria. Porém, é importante que desde já fique definido que a concessionária deverá arcar com os 

custos da fiscalização, mesmo que rubrica específica deva ser alocada no estudo de viabilidade para 

essa finalidade.  

453. De fato, tal incerteza gera insegurança jurídica e possibilidade de judicialização futura do 

contrato. Além do mais, caso ocorra o reequilíbrio futuro do contrato de concessão para financiar a 

fiscalização do eixo suspenso, o usuário não irá se beneficiar dos deságios do certame. 

454. Em vista disso, é importante determinar que o PER e a minuta contratual desde logo 

definam a responsabilidade da concessionária pelos custos financeiros da fiscalização do tráfego de 

veículos com eixos suspensos de que trata o disposto na Lei 13.103/2015. 

D.10 PENALIDADES 

455. Em sua cláusula 20, a minuta contratual apresentada trata da aplicação de penalidades à 

empresa que vier a administrar o trecho, indicando valores de multas moratórias em termos de URT, 

unidade assim definida (peça 7, p. 40-42): 

URT: unidade de referência correspondente a 1.000 (mil) vezes o valor médio da Tarifa de 

Pedágio aplicável à categoria 1 de veículos vigente em cada praça na data do recolhimento da multa 

aplicada, nos termos deste Contrato ou em virtude da legislação e das normas aplicáveis.  

456. No caso concreto, se considerarmos a tarifa-teto prevista para a licitação (R$ 0,14743 

R$/km) e os trechos cobertos por cada uma das cinco praças de pedágio, a URT totalizará R$ 11.762, 

valor que poderá ser significativamente reduzido a depender dos descontos obtidos no certame. 
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457. Isto posto, cumpre transcrever a planilha que consta da subcláusula 20.2 da minuta de 

contrato com os valores de multa moratória advindos de atrasos em obrigações relacionadas às 

ampliações de capacidade e melhorias a cargo da futura contratada: 

Tarifa-teto (R$/km) 0,14743

Praça de pedágio
Cobertura da 

praça (km)

Pedágio teto por 

praça (R$)

P1 97,80 14,42

P2 97,80 14,42

P3 64,10 9,45

P4 64,00 9,44

P5 75,20 11,09

Valor médio da tarifa (R$) 11,76

URT (R$) 11.761,97
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458. O quadro em questão evidencia que as penalidades contratuais previstas para as 

intervenções de maior vulto, quais sejam as obras necessárias à implantação de pistas duplas em um 

prazo de 72 meses, quando confrontadas com as demais obrigações passíveis de multa, não atendem 

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. 

459. Nesse sentido, se a empresa deixar de entregar toda a extensão de 90,13 km de duplicação 

prevista na meta do quarto ano, receberá multa diária máxima de R$ 35.285,90 (3 URTs), inferior 

àquela que receberia caso não apresentasse o anteprojeto (5 URTs/dia) e equivalente à inexecução de 

apenas três melhorias (passarelas, retornos e interconexões). 

460. Ao longo de um ano, a multa resultaria no máximo em cerca de R$ 13 milhões (a depender 

dos descontos obtidos no certame poderá ser bem menor), valor pouco representativo quando se 

considera que o investimento que deixará de ser realizado na duplicação é da ordem de R$ 180 

milhões. 

461. Além disso, não há qualquer tipo de ponderação no valor da multa – a concessionária 

recebe a mesma penalidade caso deixe de executar 1 km, 10 km, 50 km ou a totalidade da meta anual. 

1
Não apresentação do anteprojeto da rodovia que será duplicado, no prazo e 

condições da subcláusula 6.7
5 URTs por dia

2

Não apresentação do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de Ampliação 

de Capacidade e Melhorias do PER que passíveis de enquadramento no inciso III do 

art. 8º da Portaria nº 288/MT/MMA no prazo e condições da subcláusula 6.9

5 URTs por dia

3
Não apresentação do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de Ampliação 

de Capacidade e Melhorias do PER, no prazo e condições da subcláusula 6.9
5 URTs por dia

3 URTs por dia (na 

meta do 2º ano)

3 URTs por dia (na 

meta do 3º ano)

3 URTs por dia (na 

meta do 4º ano)

3 URTs por dia (na 

meta do 5º ano)

3 URTs por dia (na 

meta do 6º ano)

3 URTs por dia (na 

meta do 7º ano)

5
Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de faixas adicionais 

em segmentos duplicados previstas no PER
2 URTs por dia/km

6
Não cumprimento do prazo de entrega das obras de correções de traçado previstas 

no PER
1 URT por dia/km

7 Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas previstas no PER
1 URT por 

dia/passarela

8 Não cumprimento do prazo de implantação de vias marginais previstas no PER 1 URT por dia/km

9 Não cumprimento do prazo de implantação de retornos operacionais no PER
1 URT por dia/retorno 

operacional

10 Não cumprimento do prazo implantação de interconexões previstas no PER
1 URT por 

dia/interconexão

11
Não cumprimento do prazo de implantação de melhoramento de acessos previstos 

no PER
1 URT por dia/km

12 Não adequação das OAEs ao TB-45, conforme exigido no PER 1 URT por dia/km

13
Dispositivos de interseção dimensionados em desconformidade com o item 3.2.3.1 

do PER
1 URT por dia/km

Não cumprimento do prazo de entrega das obras necessárias para o atendimento das 

metas previstas no PER, quantitativos e prazos para implantação de pista dupla

Ampliações de Capacidade e Melhorias Multa MoratóriaItem

4
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462. A título comparativo, a multa moratória para a implantação de faixas adicionais em 

trechos duplicados (URTs por dia/km) além de resultar em punição mais severa e capaz de 

desestimular futuras inexecuções, aumenta na proporção da extensão que deixou de ser entregue nos 

prazos acordados. 

463. Ademais, existem algumas incompatibilidades no quadro que consta da subcláusula 20.2, 

pois o terceiro item faz menção apenas à subcláusula 6.9 (elementos de projeto atinentes à primeira 

meta anual de duplicação). Por simetria, o dispositivo deveria se aplicar também à subcláusula 6.10, 

que concede prazo de quatorze meses para a concessionária submeter os elementos de projeto de 

todos os trechos da rodovia que serão duplicados. 

464. Portanto, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim a 

necessária prestação adequada do serviço, propõe-se determinar à ANTT que revise as penalidades 

previstas na cláusula 20 da minuta de contrato, para que atendam aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de forma a desestimular futuras inexecuções contratuais. 

D.11 ANEXO 1 – TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS 

465. Conforme comentado anteriormente, a assinatura do termo de arrolamento e de 

transferência de bens, prevista para ocorrer em até trinta dias da publicação do contrato, é o marco a 

partir do qual a empresa selecionada assume o sistema rodoviário objeto da concessão (peça 7, p. 11-

12) 
4.2 Assunção do Sistema Rodoviário  

4.2.1 O Sistema Rodoviário e os bens mencionados na subcláusula 4.1.1(ii)(a) serão transferidos à 

Concessionária mediante a assinatura de Termo de Arrolamento e Transferência de Bens entre a 

Concessionária, o DNIT e a ANTT, cujo modelo integra o Anexo 1. 

(i) Este Termo de Arrolamento e Transferência de Bens deve ser firmado em 30 (trinta) dias a contar da 

publicação do extrato do Contrato no DOU. 

466. Idealmente, nesse momento, todos os elementos existentes no sistema rodoviário deveriam 

ser correlacionados com o maior grau de precisão possível, tarefa que demanda notáveis esforços, 

especialmente quando se considera que o sistema rodoviário abrange tudo o que se encontra na faixa 

de domínio da rodovia (peça 7, p. 9):    
O Sistema Rodoviário objeto da Concessão compreende um trecho da BR-476/153/282/480/PR/SC, das 

rodovias BR-476/PR, no trecho entre Lapa e União da Vitória; BR-153, no trecho entre União da Vitória e a 

divisa SC/RS; BR-282, no trecho entre o entroncamento com a BR-153 e o entroncamento com a BR-480; e BR-

480, no trecho entre o entroncamento com a BR-282 e Chapecó, incluindo os elementos integrantes da faixa de 

domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas 

diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e 

quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas 

com instalações operacionais e administrativas relacionadas à Concessão. 

467. Levantamento de tal envergadura por parte do Dnit demandaria daquela autarquia a 

celebração de um contrato específico com empresa especializada para a execução de inventário 

detalhado, o que via de regra não é feito previamente à concessão dos trechos rodoviários e à 

assinatura do termo de arrolamento. 

468. O resultado disso é que as informações carreadas para o termo de arrolamento e 

transferência de bens são aquelas previamente existentes no Dnit, de conteúdo sabidamente não 

exauriente, situação que foi levada em conta na minuta de contrato: 
4.2.4 Outros bens integrantes do Sistema Rodoviário e que não constem do Termo de Arrolamento e 

Transferência de Bens devem ser arrolados e apresentados pela Concessionária à ANTT, para fins de 

regularização e inserção no rol de Bens da Concessão.  

469. Apesar de a redação ser bastante elucidativa, em trabalhos recentes do Tribunal (BR-

040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-4) verificou-se que as 

concessionárias têm deixado de cumprir boa parte de suas obrigações sob a alegação de que 

determinados bens ou elementos não constaram do termo de arrolamento. 

470. A prevalecer tal entendimento, a concessionária responsável pela BR-040/DF/GO/MG não 

teria qualquer responsabilidade pelo que não foi correlacionado à época da assunção, tais como 

cercas; obras de arte correntes; sarjetas, meios-fios e descidas d’água; valetas e caixas coletoras; 
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sinalização horizontal (exceto DF); dispositivos eletrônicos de controle de velocidade; postes; acessos 

e interseções; ocupações da faixa de domínio; dentre outros. 

471. Aliás, se o termo de arrolamento e transferência de bens tivesse caráter exaustivo e 

preponderante em relação ao conceito de sistema rodoviário, no caso da BR-040, a concessionária 

poderia invocar obrigações apenas para com o segmento do anel rodoviário de Belo Horizonte, único 

que teve projetos geométricos listados no volume IV, interpretação de todo equivocada. 

472. Ainda por essa linha de raciocínio, não precisaria executar a sinalização horizontal da 

rodovia em Goiás e Minas Gerais, haja vista não constar do termo inventário de sinalização 

horizontal para tais estados ou poderia deixar de intervir em uma obra de arte especial que possa ter 

sido negligenciada no levantamento inicial ou não repor uma placa de sinalização não inventariada. 

473. Em que pese a inconsistência de tais argumentos, observa-se que as empresas, quando 

confrontadas com obrigações contratuais não cumpridas, buscam escusar-se com supedâneo no termo 

de arrolamento e transferência de bens. 

474. Para prevenir tais ocorrências, é necessário que o PER e a minuta de contrato sejam 

reformulados para que não subsistam questionamentos acerca da responsabilidade das empresas por 

todo o sistema rodoviário e não somente pelos bens listados à época de sua assunção, conforme 

proposto anteriormente. 

475. Nesse caso, considerando o atual modelo de contratação, é necessário que as informações 

sejam complementadas em seguida à assunção da rodovia, nos termos da subcláusula 4.2.4, 

preferencialmente por meio de estudos realizados pela própria ANTT e aproveitando-se, se for o caso, 

do cadastro inicial da rodovia previsto no PER e realizado pela concessionária (peça 8, p. 80-81): 
4.1.2 Cadastro Inicial da rodovia  

O cadastro inicial da rodovia deverá conter o cadastro completo dos elementos funcionais da rodovia, 

suficientes para avaliação dos Parâmetros de Desempenho e demais informações dos Relatórios de 

Monitoração, incluindo:  

Pavimento,  

Elementos de proteção e segurança,  

Obras de arte especiais,  

Sistemas de drenagem e obras de arte correntes,  

Terraplenos e estruturas de contenção,  

Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais, 

Edificações e instalações operacionais,  

Sistemas elétricos e de iluminação. 

476. Considerando a relevância da atual licitação e possível atraso que possa advir da 

exigência da completude dos estudos, entende-se aceitável que o termo de arrolamento de bens seja 

complementado ao longo do primeiro ano de concessão, desde que expressamente colocado que a 

responsabilidade da concessionária abrange todo o sistema rodoviário. 

477. Para as próximas concessões, a exigência de um termo de arrolamento de bens 

padronizado e exauriente deve ser condição prévia à celebração do contrato de concessão, com vistas 

a resguardar o patrimônio público e garantir o posterior cumprimento das obrigações contratuais 

ligadas aos bens integrantes da concessão.  

478. Portanto, propõe-se determinar à ANTT que: (i) no prazo de um ano após a celebração do 

presente contrato de concessão, complemente o termo de arrolamento de bens da rodovia; e (ii) para 

as próximas concessões, providencie o termo de arrolamento de bens de forma padronizada e 

exauriente antes da celebração dos respectivos contratos. 

D.12 ANEXO 7 - FATOR Q 

479. De acordo com a subcláusula 18.3.3 da minuta de contrato, a tarifa de pedágio será 

reajustada anualmente para incorporar a variação do IPCA, conforme índice de reajustamento (IRT) 

pactuado, ocasião em que poderá também sofrer a incidência de tanto de fatores destinados a 

reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença em termos de receitas e verbas (fator C) e 

da prestação dos serviços (fator D) quanto de outros destinados a apurar os ganhos de produtividade 
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obtidos pela concessionária (fator X) e a qualidade dos serviços prestados (fator Q) (peça 7, p. 38 e p. 

81-87, Minuta de Contrato): 
Tarifa de pedágio = TCP x tarifa básica de pedágio x (1 – D – Q) x (IRT – X) + C, sendo TCP o trecho 

de cobertura da praça (em km) 

480. O fator Q é um indicador de qualidade no qual são avaliados dois parâmetros, o indicador 

de disponibilidade da rodovia (ID) e o indicador do nível de acidentes com vítimas na rodovia (IA), 

para determinado período de mensuração (t): 
Fator Q = IDt + IAt 
481. O ID tem por objeto aferir o nível de disponibilidade das faixas de rolamento da rodovia, 

de forma a reduzir a tarifa básica de pedágio de acordo com a ausência de aproveitamento e fruição 

da rodovia pelos usuários. 

482. Em se tratando de um parâmetro com impacto redutor da tarifa, calculado a partir de 

informações prestadas pela concessionária (ANTT não detém condições de verificá-lo nos moldes 

atuais em que exerce sua fiscalização) e aferido somente a partir do sexto ano após a assunção da 

rodovia (quando já deverá estar duplicada e recuperada, sem necessidade de grandes obras que 

interrompam o tráfego nas faixas de rolamento), pode-se desde já antecipar que será virtualmente 

inaplicável. 

483. A ANTT encaminhou planilha em que simulou o cálculo do ID para a Concessionária Nova 

Dutra (BR-116/SP/RJ), que vem pleiteando a inclusão de obras de ampliação de capacidade ao final 

da vigência contratual, sob alegação de que sua operação seria crítica, obrigando-a a interromper o 

tráfego reiteradas vezes por conta da operação na Serra das Araras. 

484. Mesmo para uma rodovia que vem sendo apontada como crítica pela parte interessada na 

prorrogação, o ID resultou nulo para a avaliação feita pela ANTT (planilha ‘Índice de 

Disponibilidade – Nova Dutra’, \\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos).   

485. Disso resulta que o fator Q, se for utilizado na composição da tarifa, o será em decorrência 

do indicador do nível de acidentes, que poderá apenas incrementar a tarifa básica de pedágio de 

acordo com a melhora propiciada nas condições de segurança dos usuários. 

486. O IA para fins de aplicação do fator Q será obtido a partir da variação do nível de 

acidentes da rodovia em relação ao ano anterior [ΔISt (Lote)] ou do confronto dessa variação em 

relação às demais concessões com previsão de apuração semelhante [(ΔISt (Lote) – ΔISt 

(concessões)], prevalecendo, na tarifa, a metade do maior dos dois valores apurados: 
IA = 0,5 x MAX [ΔISt (Lote) – ΔISt (concessões); ΔISt (Lote)] 
487. Importante mencionar que para se beneficiar do incremento tarifário em questão, a 

concessionária deve cumulativamente ter desempenho melhor que a média setorial no período e 

também superar o melhor índice histórico previamente registrado para o lote concedido: 
ΔISt (Lote) ≥ ΔISt (concessões) 

ISt (Lote) ≥ IS (Lotemín) 

488. Diferentemente do previsto para o ID, a aferição do IA, conforme item 1.5 do Anexo 7 da 

minuta contratual, ocorre logo a partir do início da cobrança de pedágio: 
1.5 A aferição do Indicador do Nível de Acidentes terá início a partir do início da cobrança de Tarifa de 

Pedágio pela Concessionária, com sua aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 24 

(vinte e quatro) meses contados do início da cobrança de Tarifa de Pedágio. 

489. A prematura aferição e aplicação do ID é procedimento temerário e que pode gerar 

impacto significativo na tarifa sem que a concessionária execute qualquer serviço que exceda suas 

obrigações contratuais e, em alguns casos, que se beneficie do incentivo até mesmo em condições de 

inadimplência contratual. 

490. Isso porque nos anos iniciais (84 meses) de contrato a concessionária está encarregada de 

executar a duplicação de todo o trecho concedido e de promover a completa recuperação da rodovia 

existente, intervenções que tendem a reduzir drasticamente os acidentes na rodovia. 

491. Nesse período, é de se esperar que os índices de acidentes sejam naturalmente reduzidos 

ano após ano, o que ensejará sucessivos incrementos tarifários pela apuração do ΔISt (Lote) não 

refreados pelo critério do ISt (Lote) ≥ IS (Lotemín), que também será continuamente atendido. 
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492. O critério setorial, nos moldes propostos, também resulta em comparações pouco 

razoáveis, uma vez que num mesmo período de apuração poderão estar sendo cotizadas rodovias 

completamente duplicadas/recuperadas com outras em estágios iniciais de implantação dos serviços, 

que serão sempre beneficiadas na comparação com empreendimentos mais maduros. 

493. Isso ensejará situação paradoxal na qual a concessionária que administra a rodovia de 

pior qualidade em termos de segurança viária (rodovia com poucos trechos duplicados, parcialmente 

recuperada e com alta mortalidade decorrente de colisões frontais) receberá o maior fator Q e, como 

consequência, maior incremento tarifário; uma vez que tenha superado seus índices prévios e os 

índices setoriais apurados com base em rodovias já estabilizadas. 

494. É possível até que uma concessionária que deixe de executar a duplicação, obra 

imprescindível para melhorar a segurança dos usuários e reduzir as fatalidades, possa se locupletar 

com o fator Q, adotando, por exemplo, melhor sinalização e controle de velocidade em pontos 

críticos, o que é de todo inaceitável. 

495. Em vista de questionamentos do Tribunal, a ANTT encaminhou uma simulação com o 

cálculo do IA para treze rodovias concedidas em anos anteriores, cujos dados foram utilizados na 

elaboração do quadro abaixo (Planilha ‘Índice do Nível de Acidentes com Vítimas’, em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos). 

 
496. Mesmo se tratando de mera simulação (os treze contratos não previam o fator Q), pode-se 

verificar, desde logo, a magnitude que pode assumir o IA e, por consequência, o fator Q, a ser 

repassado às tarifas de pedágio. No ano de 2014, a apuração do índice permitiria que cinco 

concessionárias tivessem aumentos tarifários decorrentes do índice de qualidade superiores a 8%. 

497. No caso mais emblemático, a Via Bahia, empresa que tem se notabilizado por sucessivos 

descumprimentos contratuais, faria jus, em 2013, a um aumento tarifário de 41,21%, que compensaria 

com sobras todas as penalidades decorrentes de inadimplências contratuais anteriores, possivelmente 

por ter disponibilizado algumas das obras que há muito deveria ter entregue. 

498. De forma geral, as concessões mais maduras (Nova Dutra, Concer e CRT) tiveram 

acréscimos tarifários de menor monta decorrentes do IA, enquanto aquelas mais recentes receberam 

benefícios maiores, exceção feita à Concepa, que teve várias obras de duplicação entregues no 

período de apuração e a Eco Sul, que teve um segmento expurgado de seu contrato de concessão. 

499. Se as concessões cujos contratos foram assinados em 2008 tiveram desempenho expressivo 

em termos de IA, mesmo sem prever a duplicação completa dos trechos concedidos em muitos casos, é 

Concessionária Ano - contrato IA2010 IA2011 IA2012 IA2013 IA2014

Incremento 

total na tarifa(1)

Nova Dutra 1995 0 -1,34% -0,85% -0,44% 1,93% -2,63%

Concer 1995 0 4,65% 1,21% -1,66% 8,81% -1,66%

CRT 1995 0 4,61% -2,90% 3,63% 1,88% -2,90%

Concepa 1997 0 -4,24% 6,71% 4,67% -3,92% -8,16%

Eco Sul 1998 0 -2,00% -3,55% 1,25% -16,78% -22,33%

Planalto Sul 2008 0 3,67% -1,66% -3,15% 2,05% -4,80%

Litoral Sul 2008 0 0,95% 4,61% 3,95% -2,96% -2,96%

Régis Bittencourt 2008 0 -0,15% -0,01% -3,65% -0,59% -4,39%

Fernão Dias 2008 0 1,91% -2,91% 1,85% -9,48% -12,39%

Fluminense 2008 0 5,76% -5,17% 5,28% -2,07% -7,24%

Transbrasiliana 2008 0 6,68% -5,03% 5,62% -8,21% -13,25%

Rodovia do Aço 2008 0 -8,21% 37,52% -0,01% -9,01% -17,23%

Via Bahia 2009 - - 7,05% -41,21% -9,74% -50,95%

(1) Apenas  os  va lores  negativos  representam incremento na tari fa  (redução de acidentes)
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possível que os novos lotes recebam benefícios ainda maiores apenas decorrentes da integral 

duplicação da rodovia.   

500. Recentemente, em manifestação encaminhada pela ANTT no âmbito do TC 014.731/2015-0, 

a agência relatou ter ocorrido uma redução de 31% dos acidentes na BR-040/DF/GO/MG apenas com 

a duplicação de 10% e pequenas melhorias advindas da fase de trabalhos iniciais (peça 19, p. 17 

daqueles autos): 
35. Além de todos os serviços de recuperação da rodovia realizados pela Concessionária VIA 040, os 

usuários que trafegam no trecho concedido contam com serviços de atendimento médico e mecânico desde a 

data de 22 de outubro de 2014, dentre outros serviços que compõem a operação rodoviária no trecho, 

contribuindo significativamente para a redução estimada de 31% no número de acidentes e 23% no número de 

mortes na rodovia. 
501. Dada a dimensão possível do aumento, causa preocupação também, o fato de que não 

existe limitador percentual para o IA, apenas a possibilidade do diferimento do seu valor, nos termos 

da subcláusula 3.8 do Anexo 7 (peça 7, p. 87): 
3.8 Se da aplicação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia resultar acréscimo superior a 3% 

(três por cento) sobre o valor da Tarifa Básica de Pedágio, o acréscimo poderá, a critério da ANTT, 

alternativamente à sua aplicação no valor da Tarifa Básica de Pedágio, ser computado na aplicação do Fator 

C nos anos posteriores, buscando evitar grandes oscilações tarifárias.   
502. Ou seja, pela formulação atual, o IA poderá influenciar significativamente a tarifa nos 

primeiros anos de concessão e deverá exercer pequeno impacto depois de concluídas as obras 

principais, o que frustra os objetivos perseguidos pelo Fator Q de induzir as empresas a perseguirem 

melhoras qualitativas contínuas e que excedam as obrigações contratuais para proporcionar maior 

segurança aos usuários. 

503. Mesmo nos casos de concessões antigas, a execução de novas obras, a exemplo daquelas 

condicionadas ao volume de tráfego, poderá induzir a aumentos expressivos de tarifa decorrentes do 

simples cumprimento contratual, distorcendo o caráter de incentivo às empresas de superarem suas 

obrigações ordinárias. 

504. Em face do exposto, propõe-se determinar que a ANTT retire o Fator Q da minuta de 

contrato, ou que, alternativamente, modifique sua fórmula de cálculo, de modo a conter, 

minimamente, as seguintes características: 

a) o índice seja aferido e aplicado após a conclusão das obras de recuperação e de ampliação 

de capacidade incluídas as respectivas melhorias, assim como contornos obrigatórios; 

b) o índice não seja afetado pela execução de grandes obras realizadas após os 84 meses de 

contrato, tais como aquelas condicionadas ao volume de tráfego; 

c) o índice seja não cumulativo – o acréscimo tarifário relativo à apuração de um ano deverá 

repercutir na tarifa somente pelo prazo de doze meses, retornando os valores tarifários ao patamar 

em que estariam sem o acréscimo, até que novo IA que represente acréscimo tarifário seja atingido 

pela empresa; 

d) a comparação com outras concessões seja feita apenas quando as mesmas estiverem em 

estágio de implantação equivalente ao indicado nas alíneas anteriores (estabilidade em termos de 

investimentos em obras); 

e) o incremento tarifário não seja aplicável às empresas que estiverem inadimplentes em suas 

obrigações contratuais, a exemplo das concessionárias que atrasam a entrega das obras de 

duplicação;  

f) um percentual máximo para o IA, haja vista que o incentivo não pode resultar em oscilações 

tarifárias ilimitadas, como atualmente ocorre. 

5. AVALIAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS 
Sobrepreço nos serviços de ‘Execução de camada de rolamento com CBUQ’ e ‘Execução de camada Binder’ 

505. Verificou-se que as composições de preço dos serviços ‘Execução de camada de rolamento 

com CBUQ’, ‘Reperfilagem com CBUQ massa fina’ e ‘Execução de camada Binder’, presentes nas 

diversas etapas da projeção de investimentos para a concessão ao longo dos trinta anos do contrato a 

ser celebrado, foram calculadas com a utilização indevida da composição do Sicro2 ‘1 A 00 102 00 – 
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Transporte local de material betuminoso’, o que elevou em pelo menos R$ 118 milhões (março/2015) 

o valor dos investimentos nos estudos de viabilidade da concessão. 

506. A ANTT previu a utilização do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas obras a 

serem executadas na rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC. Para o transporte da massa asfáltica de 

CBUQ, são comumente utilizados caminhões basculantes de 10 m3.  

507. Todavia, as composições de preço dos serviços de ‘Execução de camada de rolamento com 

CBUQ’, ‘Reperfilagem com CBUQ massa fina’ e ‘Execução de camada Binder’, constantes nos 

estudos da ANTT, utilizaram a composição auxiliar do Sicro2 ‘1 A 00 102 00 – Transporte local de 

material betuminoso’, que por sua vez contém o equipamento ‘E111 – Equipamento de distribuição de 

asfalto’ para o transporte da massa asfáltica, em vez de utilizar o caminhão basculante de 10 m3.  

508. Essa situação observada resulta em superestimativa dos valores dos investimentos das 

obras, uma vez que a composição ‘1 A 00 102 00 – Transporte local de material betuminoso’ possui o 

preço unitário de R$ 1,36/t.km (março/2015), enquanto a composição ‘1 A 00 002 07 – Transporte 

local com basculante 10 m3 rodovia pavimentada’, que deveria ter sido utilizada para o transporte de 

CBUQ, possui o preço unitário de R$ 0,61/t.km.   

509. Conforme tabela constante à peça 30 (e planilha Transporte CBUQ, em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos), o valor quantificado a maior, 

considerando apenas uma parte dos serviços e etapas a serem executados, é de R$ 118.785.709,45 

(março/2015). 

510. De acordo com a resposta da ANTT ao questionamento feito pela SeinfraRodovia, houve 

um erro nas composições de CBUQ (peça 24, p. 19). A Agência também declarou que essas 

composições passarão a contemplar o transporte de massa asfáltica com o caminhão basculante. 

511. Uma vez que houve consenso quanto a essa questão, propõe-se determinar à ANTT que se 

abstenha de publicar o Edital para Concessão da Rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC até que 

retifique as composições de preço intituladas ‘Execução de camada de rolamento com CBUQ’, 

‘Reperfilagem com CBUQ massa fina’ e ‘Execução de camada Binder’, para que passem a 

contemplar o item ‘1 A 00 002 07 – Transporte local com basculante 10 m3 rodovia pavimentada’ em 

substituição ao item ‘1 A 00 102 00 – Transporte local de material betuminoso’. 
Sobrepreço nos serviços de ‘Capina e roçada na faixa de domínio’ 

512. Verificou-se que a composição de preço do serviço de capina e roçada na faixa de domínio, 

previsto na etapa de conservação da rodovia como parte dos custos operacionais, considerou a 

predominância de serviços manuais (15% de roçada manual; 60% de roçada de capim colonião e 

10% de capina manual) em detrimento da roçada mecanizada (15%), o que não condiz com a prática 

de execução desse serviço e ainda eleva o seu custo unitário. 

513. Vale ressaltar que a previsão de execução de roçada e capina manual em detrimento da 

roçada mecanizada já foi objeto de discussão no TC 021.554/2013-7 (análise do primeiro estágio de 

acompanhamento do processo de desestatização de serviços relativos à operação, recuperação, 

manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade dos trechos 

rodoviários BR-153/TO/GO e TO-080 (Lote 3), BR-060/153/262/DF/GO/MG (Lote 5) e BR-163/MT 

(Lote 7), integrante da 3ª Etapa - Fase III do Programa de Concessões Rodoviárias Federais). 

514. No âmbito do processo mencionado acima, o TCU, por meio do Acórdão 2604/2013-TCU-

Plenário, assim determinou à ANTT: 
9.2.2. altere os preços unitários estimados para o serviço de ‘capina, roçada e poda na faixa de domínio’, passando 

a considerar, durante todo o período de concessão, a execução dos serviços de roçada na proporção de 70% mediante 

trabalho mecanizado e 30% mediante trabalho manual; 

515. Questionada acerca desse problema, a Agência respondeu que atenderá a determinação do 

TCU, adotando, para a composição ‘EST 01 – Capina e roçada na faixa de domínio’ a seguinte 

distribuição de serviços para cada hectare (peça 24, p. 28-29): 

Roçada manual = 0,20 ha/ha; 

Roçada capim colonião= 0 ha/ha; 

Roçada mecanizada= 0,70 ha/ha; 

Capina manual=1.000 m2/ha. 
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516. Dessa forma, os preços unitários dos serviços de capina e roçada na faixa de domínio 

sofreriam as seguintes alterações: 

Quadro 2 – serviços de capina 

 

Fonte: ANTT 

517. Ante o exposto, propõe-se determinar à ANTT que se abstenha de publicar o Edital para 

Concessão da Rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC até que retifique o preço unitário do item ‘Capina 

e roçada na faixa de domínio’, de forma a considerar durante todo o período de concessão a execução 

do serviço na proporção de 70% mediante trabalho mecanizado e 30% mediante trabalho manual, em 

consonância com o Acórdão 2604/2013-TCU-Plenário. 
Sobrepreço na rubrica ‘Transporte de valores’ 

518. Verificou-se uma discrepância entre os custos previstos para a rubrica ‘Transporte de 

valores’ comparando os estudos para a concessão em análise com os estudos de concessões recentes.  

519. A rubrica ‘Transporte de valores’ diz respeito ao transporte do dinheiro arrecadado nas 

praças de pedágio, que inclui: custos de frete (transporte entre cada uma das praças de pedágio e o 

destino dos valores transportados), custos de preparação do numerário (cédulas e moedas), seguros, 

taxas de custódia e custos de malote. 

520. O valor do item ‘Transporte de valores’, (constante na aba ‘Transporte Valores’ da 

Planilha ‘5- Modelo Operacional - Revisão 2 agosto – 2015, em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos\NOVOS ESTUDOS\BR-476 

Planilhas 09-10-2015.zip\BR-476 Planilhas 09-10-2015 )’ no total de R$ 174.841.066,33 para cinco 

praças de pedágio (R$ 34.968.213,26 por praça) está superior aos valores previstos para o mesmo 

item em concessões recentes, como a BR-050/GO/MG (seis praças de pedágio, R$ 10.379.162 por 

praça) e a BR-163/MT (nove praças de pedágio, R$ 11.610.442 por praça), de acordo com as 

seguintes fontes Estudo da BR-050/GO/MG: Arquivo Excel ‘Modelo Operacional – Trecho 04’ em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Concessões_rodovias\3ª Etapa - Fase III - Procrofe rodovias\BR 

050 e BR 262 Lotes 2 e 4\0 - Informações ANTT\3 - Estudos Técnicos\Planilhas Lote 4 - BR 050 GO 

MG.zip\Cronograma de Investimentos - Trecho 04; Estudo da BR-163/MT: Arquivo Excel ‘Modelo 

Operacional – Trecho 07’ em \\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Concessões_rodovias\3ª Etapa - 

Fase III - Procrofe rodovias\BR 163 Lote 7\Planilhas Lote 7. 

521. Questionada acerca desse problema, a ANTT apresentou uma proposta comercial da 

Empresa Brinks (peça 31), segundo a qual os itens ‘Custo médio do transporte por km’ e ‘Preparação 

do numerário (moedas)’ estariam com valores muito acima daqueles previstos para as concessões 

licitadas em 2013, conforme quadro abaixo: 
Quadro 3 – custos de transporte de valores 

Item 
Concessões recentes 

(data-base: maio/2012) 

Orçamento Brinks para 

Rodovia do Frango (data-base: 

março/2015) 

Custo médio do transporte (R$/km)    2,30 15,00 

Preparação do numerário (moedas) 

(R$/mil) 
15,00 32,00 

  Fonte: ANTT 

522. Segundo a ANTT, o valor adotado nos estudos das outras concessões para o custo médio do 

transporte por quilômetro dizia respeito apenas ao custo do veículo em si, sem considerar a presença 

dos vigilantes para realizar o transporte dos valores (peça 24, p. 29-30). 

523. Tendo em vista tamanha diferença de custo estimado para a rubrica ‘transporte de valores’ 

entre os estudos para as concessões recentemente licitadas e os estudos para a concessão da Rodovia 

do Frango, apenas uma simples proposta comercial tem reduzido valor probatório se 

Serviço 
Paraná (R$/ha) Santa Catarina (R$/ha) 

Antes Depois Antes Depois 

Capina e 

roçada na faixa de 

domínio 

2.981,27 1.098,91 
2.771

,18 
1.033,40 
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desacompanhada de mais elementos capazes de materializar as especificidades que justificam um 

custo maior para a rubrica em análise.     

524. Dessa forma, propõe-se determinar à ANTT que se abstenha de publicar o Edital para 

Concessão da Rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC até que retifique os custos da rubrica ‘transporte 

de valores’, contida na despesa ‘Arrecadação de pedágios’ do modelo operacional dos estudos de 

viabilidade, para valores compatíveis com os valores estimados para as concessões integrantes do 

Programa de Investimentos em Logística, pertencente à terceira etapa – fase III (2013 e 2014). 

III. CONCLUSÃO 

525. A análise do 1º Estágio da concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC levou em 

consideração o mapeamento de riscos das concessões rodoviárias federais. Por esse motivo, deu-se 

especial ênfase ao exame do Programa de Exploração da Rodovia, uma vez que os trabalhos em curso 

no TCU evidenciaram que muitas das falhas verificadas no cumprimento dos contratos derivavam de 

fragilidades do PER, como, por exemplo, a falta de clareza na definição de parâmetros de 

desempenho. 

526. Nos presentes autos não foram encontradas irregularidades suficientes para reprovar os 

estudos de viabilidade submetidos. Tal afirmação não deve ser feita sem se levar em consideração que 

há a necessidade de modificações no EVTE antes da realização da licitação, e que também existem 

espaços para aprimoramentos em futuras concessões. 

527. De início, recomenda-se que a ANTT e o Ministério dos Transportes avaliem a 

conveniência e oportunidade de concederem a chamada rodovia do frango, considerando: (i) o 

cenário concorrencial e macroeconômico atual; e (ii) a reduzida capacidade gerencial da Agência em 

relação às concessões atuais. 

528. Quanto à elaboração do estudo de demanda, entende-se que existem riscos no Processo de 

Manifestação de Interesse que exigem a criação, pelo regulador, de pontos de controle com vistas a 

avaliar a adequação dos dados apresentados. 

529. Em relação às inexecuções contratuais, um dos principais problemas que atualmente 

assolam as concessões rodoviárias, é premente que haja uma reavaliação do cálculo do chamado 

desconto de reequilíbrio, principal ferramenta existente para incentivar a fiel execução do contrato. 

530. Verificou-se, no âmbito da análise do PER e da minuta contratual, que existem pontos que 

demandam alteração antes da licitação, com vistas a garantir a adequada prestação do serviço 

público, como preceitua a Lei 8.987/1995. 

531. Destaca-se a necessidade de inclusão da Ponte sobre o Rio Iguaçu desde já nos estudos de 

viabilidade e a exclusão, ou, alternativamente, reformulação, do chamado Fator Q. 

532. No caso da inclusão da Ponte no estudo de viabilidade e de outras medidas que podem, em 

um primeiro momento, ensejar o aumento da tarifa teto, cumpre salientar que a ausências dessas 

medidas representariam uma falsa sensação de modicidade tarifária. De fato, em relação à Ponte 

sobre o Rio Iguaçu, sua inclusão no contrato após a licitação ensejará reequilíbrio econômico 

financeiro baseado em projetos que utilizam preço teto do Dnit (Sicro) e que não contarão com os 

deságios da licitação. 

533. Com relação aos custos operacionais, a ANTT concordou com parte considerável dos 

apontamentos feitos, havendo divergências apenas no tocante ao transporte de valores. 

534. Regra geral, os encaminhamentos propostos têm fundamento na necessidade de prestação 

adequada do serviço, conforme o art. 6º da Lei 8.987/1995 e nas atribuições conferidas à ANTT pela 

Lei 10.233/2011, mormente os arts.24, incisos I, II, III e VIII, e 26, inciso VII e § 2º. 

IV. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

535. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo: 

536. Nos termos da Instrução Normativa-TCU 46/2004 aprovar com ressalvas o 1º estágio da 

concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC; 

537. Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, determinar que, previamente à publicação do edital de concessão da 

referida rodovia, a Agência Nacional de Transportes Terrestres: 
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a) aprimore e envie ao Tribunal a metodologia de cálculo do desconto de reequilíbrio, de modo 

que não apenas desestimule o inadimplemento relativo às obras pactuadas, mas que exerça o impacto 

suficiente para reequilibrar econômica e financeiramente o contrato dentro de prazo razoável (itens 

108-131 desta instrução); 

b) altere a redação do Programa de Exploração da Rodovia (PER) de modo a indicar que o 

parâmetro de desempenho relacionado a ‘desníveis entre a faixa de tráfego e o acostamento 

(tolerância máxima)’ aplica-se tanto ao acostamento externo quanto ao acostamento interno (itens 

165-177 desta instrução);  

c) compatibilize as soluções previstas no PER para a eliminação de desnível entre a faixa de 

tráfego e o acostamento com aquelas dadas nos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira 

e ambiental (EVTE) (itens 165-177 desta instrução);  

d) altere a redação do PER de modo a indicar que o parâmetro de desempenho relacionado à 

‘ausência de juntas e trincas sem selagem’ aplica-se somente a pavimentos rígidos (itens 158-164 

desta instrução); 

e) altere o prazo de atendimento do parâmetro de desempenho para a instalação de placas 

educativas/indicativas para assegurar, desde o início da execução contratual, quantidade de 

sinalização compatível com a necessidades da rodovia, em atenção ao princípio legal da suficiência e 

ao art. 144, § 10, da CF/88 (itens 178-187 desta instrução); 

f) compatibilize o PER às quantidades do EVTE, preferencialmente mediante instalação das 

tachas refletivas ao longo de toda a rodovia na etapa dos trabalhos iniciais, proporcionando aos 

usuários condições mais seguras e garantindo a compatibilização com as  rodovias federais não 

concedidas (itens 188-196 desta instrução); 

g) altere a redação do PER de modo a distinguir a ‘correção de depressão no encontro com a 

via’ exigida no prazo de doze meses da ‘ausência de depressão no encontro com a via’ prevista para 

84 meses (itens 206-210 desta instrução); 

h) altere a redação do PER de modo a esclarecer que as atividades de recuperação/substituição 

emergencial previstas para os trabalhos iniciais abrangem intervenções em todos os elementos de 

drenagem e obras de arte correntes que estejam danificados, em consonância com o EVTE (itens 211-

218 desta instrução); 

i) altere a redação do PER de modo a esclarecer que a atuação da concessionária sobre os 

sistemas elétricos e de iluminação existentes na rodovia prevista na fase dos trabalhos iniciais 

independe do arrolamento de bens (itens 219-228 desta instrução); 

j) estabeleça as obrigações objetivas para a concessionária de providenciar a implantação de 

sistemas elétricos e de iluminação nas obras de melhorias que vier a executar, em consonância com o 

EVTE, beneficiando também aquelas já existentes, em consonância com outros dispositivos do PER 

(itens 219-228 desta instrução); 

k) estabeleça obrigações claras para a concessionária de providenciar infraestrutura que 

garanta a comunicação direta e universal dos usuários da rodovia com os sistemas de atendimento ao 

usuário (itens 229-245 desta instrução); 

l) compatibilize as áreas mínimas exigidas das bases operacionais no PER com aquelas que 

foram previstas no EVTE e revise a redação do PER de modo a indicar quais os parâmetros técnicos 

que deverão ser observados para as bases operacionais provisórias (itens 268-284 desta instrução); 

m) evidencie no PER  que o prazo aplicável às intervenções em edificações/instalações 

existentes são válidos mesmo quando necessitarem, além de reforma, de obras de construção e/ou 

ampliação (itens 285-296 desta instrução); 

n) assinale prazo para a apresentação dos estudos de localização dos equipamentos de controle 

de velocidade e submissão ao órgão de trânsito competente, de sorte a garantir a instalação em doze 

meses após a assunção da rodovia (itens 297-300 desta instrução); 

o) correlacione no Apêndice A todos os trechos previamente duplicados na rodovia (itens 301-

310 desta instrução); 
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p) defina prazo para a implantação de melhorias previstas em trechos duplicados previamente à 

concessão (itens 311-325 desta instrução);  

q) estabeleça no PER e na minuta de contrato mecanismos regulatórios suficientes para garantir 

a efetividade do dispositivo que estabelece a concomitância entre as obras de duplicação e respectivas 

melhorias (itens 311-325 desta instrução); 

r) altere a redação do PER de modo a esclarecer que eventuais acréscimos na extensão total de 

duplicação em decorrência da execução de contornos obrigatórios em trechos urbanos serão 

deduzidas na meta do 6º ano das obras de ampliação (itens 326-354 desta instrução);  

s) unifique a terminologia utilizada para os contornos urbanos na minuta de contrato e no PER 

(itens 326-354 desta instrução);  

t) estabeleça mecanismos para o reequilíbrio econômico-financeiro da avença em decorrência 

das alterações de extensão em pista simples a ser contornada (itens 326-354 desta instrução);  

u) revise o EVTE, PER e a minuta do contrato, de modo a incluir a ponte sobre o Rio Iguaçu, 

necessária ao contorno obrigatório de São Mateus, no equacionamento econômico da concessão 

previamente ao leilão (itens 326-354 desta instrução); 

v) altere a redação do PER de modo a indicar que a concessionária deverá executar as 

interconexões necessárias à viabilização do contorno de São Mateus sem direito a reequilíbrio 

econômico-financeiro e que receberá apenas pelos custos de desapropriação que excederem o 

montante indicado na subcláusula 9.1.3 da minuta contratual (itens 326-354 desta instrução); 

w) revise os estudos para identificar, de forma inequívoca, se subsiste a necessidade de incluir 

novos ‘contornos obrigatórios em trechos urbanos’ e suprima do PER e da minuta de contrato as 

referências a ‘contornos opcionais em trechos urbanos’ ou ‘obras alternativas em trechos urbanos’ 

(itens 355-365 desta instrução); 

x) compatibilize o prazo de atendimento da rodovia à classe I-A aos prazos de duplicação 

estabelecidos no PER e na minuta de contrato (itens 366-368 desta instrução); 

y) esclareça na minuta contratual que a assunção da rodovia por parte da concessionária não 

está adstrita aos bens que constam do termo de arrolamento, mas abrange todo o sistema rodoviário 

concedido (itens 371-379 desta instrução); 

z) exija das concessionárias a apresentação de projetos, preferencialmente executivos, 

previamente ao início das obras (itens 380-395 desta instrução); 

aa) esclareça na minuta do contrato, de forma inequívoca, que a conclusão das obras ocorre 

somente quando o projeto executivo apresentado pela concessionária e avaliado pela agência estiver 

efetivamente implantado (itens 396-399 desta instrução); 

bb) suprima o item (iii) da subcláusula 10.3.1 da minuta do contrato de concessão (itens 399-

409 desta instrução); 

cc) estabeleça no PER e na minuta de contrato mecanismos para evitar que melhorias mais 

complexas, onerosas e funcionalmente superiores sejam substituídas por outras mais simples, de 

menor custo e pior qualidade para o usuário, mantendo-se, em caso de substituições, inalterado o 

equilíbrio econômico-financeiro da avença (itens 410-415 desta instrução); 

dd) altere a redação da subcláusula 10.4.5 para compatibilizá-la com aquelas que tratam do 

recebimento de obras (itens 416-418 desta instrução); 

ee) reavalie todas as cláusulas contratuais que tratam de obras executadas pelo poder 

concedente, de modo que estejam adequadas ao objeto da contratação e que atendam ao interesse do 

usuário - prestação de serviço adequado e modicidade tarifária (itens 419-435 desta instrução); 

ff) reavalie a redação da subcláusula 12.5.3 da minuta do contrato de concessão (itens 437-442 

desta instrução); 

gg) revise a redação da minuta de contrato para que não subsistam dúvidas de que a cobrança 

da tarifa de pedágio não poderá ocorrer se os trabalhos iniciais não tiverem sido integralmente 

concluídos em todo o sistema rodoviário (itens 443-446 desta instrução); 
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hh) desde logo defina na minuta de contrato a responsabilidade da concessionária pelos custos 

financeiros da fiscalização do tráfego de veículos com eixos suspensos de que trata o disposto na Lei 

13.103/2015 (itens 447-454 desta instrução); 

ii) revise as penalidades previstas na cláusula 20 da minuta de contrato, para que atendam aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a desestimular futuras inexecuções 

contratuais (itens 455-464 desta instrução); 

jj) no prazo de um ano após a celebração do presente contrato de concessão, complemente o 

termo de arrolamento de bens da rodovia (itens 465-478 desta instrução); 

kk) retire o Fator Q da minuta de contrato, ou que, alternativamente, modifique sua fórmula de 

cálculo, de modo a conter, minimamente, as seguintes características: (i) o índice seja aferido e 

aplicado após a conclusão das obras de recuperação e de ampliação de capacidade incluídas as 

respectivas melhorias, assim como contornos obrigatórios; (ii) o índice não seja afetado pela 

execução de grandes obras realizadas após os 84 meses de contrato, tais como aquelas condicionadas 

ao volume de tráfego; (iii) o índice seja não cumulativo – o acréscimo tarifário relativo à apuração de 

um ano deverá repercutir na tarifa somente pelo prazo de doze meses, retornando os valores tarifários 

ao patamar em que estariam sem o acréscimo, até que novo IA que represente acréscimo tarifário seja 

atingido pela empresa; (iv) a comparação com outras concessões seja feita apenas quando as mesmas 

estiverem em estágio de implantação equivalente ao indicado nas alíneas anteriores (estabilidade em 

termos de investimentos em obras); (v) o incremento tarifário não seja aplicável às empresas que 

estiverem inadimplentes em suas obrigações contratuais, a exemplo das concessionárias que atrasam 

a entrega das obras de duplicação; e (vi) haja um percentual máximo para o IA, tendo em vista que o 

incentivo não pode resultar em oscilações tarifárias ilimitadas, como atualmente ocorre (itens 479-

504 desta instrução); 

ll) retifique as composições de preço intituladas ‘Execução de camada de rolamento com 

CBUQ’, ‘Reperfilagem com CBUQ massa fina’ e ‘Execução de camada Binder’, para que passem a 

contemplar o item ‘1 A 00 002 07 – Transporte local com basculante 10 m3 rodovia pavimentada’ em 

substituição ao item ‘1 A 00 102 00 – Transporte local de material betuminoso’ (itens 505-511 desta 

instrução); 

mm) retifique o preço unitário do item ‘Capina e roçada na faixa de domínio’, de forma a 

considerar durante todo o período de concessão a execução do serviço na proporção de 70% 

mediante trabalho mecanizado e 30% mediante trabalho manual, em consonância com o 

Acórdão 2604/2013-TCU-Plenário (itens 512-517 desta instrução); 

nn) retifique os custos da rubrica ‘transporte de valores’, contida na despesa ‘Arrecadação de 

pedágios’ do modelo operacional dos estudos de viabilidade, para valores compatíveis com os valores 

estimados para as concessões integrantes do Programa de Investimentos em Logística, pertencente à 

terceira etapa – fase III (2013 e 2014) (itens 518-524 desta instrução). 

538. Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, determinar que a Agência Nacional de Transportes Terrestres: 

a) no prazo de 120 dias defina metodologia para avaliar a adequação dos estudos de demanda 

apresentados nos Procedimentos de Manifestação de Interesse, principalmente no que diz respeito à 

verificação da acuidade dos dados apresentados e ao período utilizado para sua estimativa (itens 87-

107 desta instrução); 

b) no prazo de 120 dias, adote medidas suficientes com vistas a garantir que a avaliação dos 

parâmetros de desempenho para efeitos de recebimento das obras e serviços seja feita de forma 

independente, de modo a dar cumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/1993, enviando-as ao Tribunal 

(itens 399-409 desta instrução); 

c) para as próximas concessões, providencie o termo de arrolamento de bens de forma 

padronizada e exauriente antes da celebração dos respectivos contratos (itens 465-478 desta 

instrução). 

539. Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 
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a) adote parâmetro efetivo para a medição de percentual de área trincada (itens 133-157 desta 

instrução); 

b) estabeleça parâmetros de desempenho compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT 

(aplicáveis sem a necessidade de avaliar toda a extensão da rodovia) e/ou disponibilizar para a 

fiscalização equipamentos que permitam uma avaliação independente de tais parâmetros (itens 197-

205 desta instrução); 

c) estabeleça prazos de atendimento compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, ou 

seja, passíveis de efetiva cobrança e aplicação de sanções por descumprimento contratual sem que 

haja necessidade de apuração de todas as ocorrências mensais (itens 246-259 desta instrução); 

d) o PER passe a exigir das concessionárias, nos boletins periódicos mensais e outros meios de 

comunicação disponíveis (tais como painéis de mensagens variáveis, serviço de radiodifusão, etc.), a 

divulgação dos principais direitos do usuário e dos canais a ele disponíveis quando necessitar 

registrar reclamações ou sugestões acerca de tais direitos (itens 260-267 desta instrução); 

e) submeta à avaliação prévia da agência os projetos executivos das bases operacionais e de 

outras edificações de interesse, evitando-se a execução de instalações que não atendem aos requisitos 

mínimos de qualidade, segurança e conforto de operadores e usuários da rodovia (itens 268-284 desta 

instrução); 

f) mantenha a indicação de extensão para cômputo das metas anuais de duplicação (itens 301-

310 desta instrução). 

g) revise a redação da subcláusula 10.1.4, uma vez que não apenas os contratos que impeçam 

ou prejudiquem a concessionária devem ser rescindidos (itens 419-435 desta instrução). 

540. Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao 

Ministério dos Transportes que: 

a) preliminarmente à realização do leilão da presente concessão, avaliem o ambiente 

concorrencial e macroeconômico do momento com vistas a formar um juízo de oportunidade acerca 

da realização do leilão (itens 42-50 desta instrução); 

b) avaliem a conveniência e oportunidade de efetivar a ora debatida concessão, considerando a 

atual conjuntura dos contratos vigentes as dificuldades gerenciais outrora detectadas na atuação da 

ANTT (itens 75-86 desta instrução); 

c) no caso de ser inafastável a inclusão de uma nova obra no contrato de concessão, avaliem a 

possibilidade de inserção de uma regra de aplicação de desconto incidente sobre a Tabela Sicro, 

simulando o ambiente concorrencial normalmente obtido na contratação de obras pela Lei 8.666, de 

1993 (itens 67-74 desta instrução). 

541. Com fundamento no art. 4º da Portaria-Segecex 13/2011, propõe-se dar ciência à ANTT 

que, nos presentes autos verificou-se (itens 165-177 desta instrução);  

a) que a redação dada pelo PER da BR BR-476/153/282/480 para o parâmetro de desempenho 

relacionado ‘desníveis entre faixa de tráfego e acostamento’ não é compatível com a execução de 

chanfro apenas mediante fresagem, sem posterior aplicação de microrrevestimento ou CBUQ, como 

verificado na BR-040/DF/GO/MG, em afronta ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, da Constituição Federal de 1988; 

b) a previsão de execução de cunha sem a definição de parâmetros técnicos para o serviço, na 

inexistência de norma específica, o que poderá levar à execução de serviços de qualidade precária e 

sem resultados efetivos em termos de melhoria das condições de segurança dos usuários, em afronta 

ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 

144, § 10, da Constituição Federal de 1988. 

542. Encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentarem ao 

Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

543. Retornar os autos à SeinfraRodovia para prosseguimento da análise dos demais estágios 

da presente concessão, nos termos da Instrução Normativa-TCU 46/2004.” (grifos no original). 

 É o relatório. 
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VOTO 

 

 Trata-se do primeiro estágio do acompanhamento do processo de outorga de concessão da 

rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC, composta pelas BR-476/PR, entre Lapa e União da Vitória; BR-

153, entre União da Vitória e o entroncamento com a BR-282; BR-282, entre o entroncamento com a 

BR-153 e o entroncamento com a BR-480; e BR-480, entre o entroncamento com a BR-282 e 

Chapecó, popularmente denominada “Rodovia do Frango”, integrante do Programa de Concessão de 

Rodovias Federais. 

2. O processo concessório é conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), no exercício de suas atribuições legais definidas no art. 24, incisos III e V, da Lei 

10.233/2001, que, entre outras providências, dispõe sobre a reestruturação dos transportes terrestre e 

cria a ANTT e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). 

3. Visando uma adequada compreensão da matéria, apresento breve histórico das questões já 

tratadas no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRodovia). 

4. A análise realizada pela SeinfraRodovia da primeira versão dos estudos de viabilidade técnica, 

econômico-financeira e ambiental (EVTE), apresentada pela ANTT em 3/9/2015 em atendimento ao 

disposto no inciso I do art. 3º da Instrução Normativa-TCU 46/2004 (peças 1-10), apontou severas 

inconsistências. Em consequência, a unidade técnica especializada propôs, no essencial, que fossem 

encaminhados novos estudos caso o Poder Concedente decidisse dar continuidade ao processo 

licitatório (peça 11). 

5. Em 16/10/2015, a ANTT protocolou novo expediente no Tribunal contendo alterações no 

EVTE, destacando que sua área técnica realizou as gestões necessárias ao pleno atendimento dos 

itens apontados no exame realizado pela SeinfraRodovia (peça 17, p. 2). 

6. Ato contínuo, determinei à unidade instrutiva a análise dos estudos encaminhados pela ANTT, 

com novo prazo para avaliação do primeiro estágio da outorga, conforme posicionamento da agência e 

nos termos do inciso I do artigo 4º da IN-TCU 46/2004. 

7. De acordo com diretrizes por mim estabelecidas para conferir maior celeridade aos trabalhos, 

a SeinfraRodovia esteve em contato com a ANTT ao longo de todo o trabalho, por meio de reuniões 

técnicas e de questionamentos enviados por e-mail à agência. Neste ponto, registro agradecimentos ao 

corpo técnico e diretivo da Autarquia Regulatória pelo atendimento tempestivo e cordial às 

solicitações e questionamentos do Tribunal. 

8. Como relatado em detalhes no relatório precedente, das reuniões e tratativas ocorridas 

resultaram algumas modificações concretas do Plano de Outorga após apontamentos da 

SeinfraRodovia. 

 

II 

9. Tendo em vista que o Tribunal tem dado inúmeras contribuições aos processos concessórios 

promovidos pela ANTT no que tange à matriz de risco, modelagem dos custos operacionais, fatores 

“Q” e “X”, entre outras, que, em grande parte, já estão incorporadas no EVTE da Rodovia do Frango, 

optou-se, nesta oportunidade, por aprofundar a análise do Programa de Exploração da Rodovia (PER). 

10. Uma das razões para essa escolha foi a constatação, em processos de fiscalização em curso 

na SeinfraRodovia (TC 014.731/2015-0 – Rodovia BR-040/DF/GO/MG e TC 023.217/2015-4 – 

Rodovia BR-163/MT, por exemplo), que deficiências na redação do PER estão dificultando o 

cumprimento contratual e a correspondente fiscalização da prestação do serviço adequado, como 

preconiza a Lei 8.987/1995. Além desses dois processos, entendo pertinente ressaltar que outros 

trabalhos relacionados a inexecuções contratuais, a exemplo das auditorias de conformidade na 

concessão para exploração dos trechos BR 101/SC e BR-116/376/PR (TC 005.534/2011-9 – Acórdão 

3.346/2012-TCU-Plenário), BR-116/BA e BR-324/BA (TC 009.222/2012-0) e BR-116/SP/PR (TC 
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001.554/2013-1), também contribuíram para a assertividade e profundidade das análises e propostas 

constantes deste acompanhamento do 1º estágio da concessão da Rodovia do Frango. 

11. Assim, o exame do PER ganhou robustez e detalhamento, fruto do amadurecimento próprio 

dos processos de análise dos EVTEs e das constatações das fiscalizações do Tribunal sobre as 

concessões vigentes. Ademais, os resultados das análises dos presentes autos servirão para o exame 

das próximas concessões da atual rodada, gerando maior celeridade nas futuras análises de 1º Estágio. 

12. Dada a pertinência com que a unidade instrutiva tratou a questão das bases legais da atuação 

deste Tribunal de Contas da União quanto à essa análise mais assertiva e profunda, transcrevo trecho 

da instrução de peça 32, reproduzida no relatório precedente, verbis: 

“24.  Para a definição da profundidade da atual análise é necessário verificar as bases legais da 

atuação do TCU. Nesse propósito, observa-se que o artigo 71 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88) define competência originária ao Congresso Nacional para o exercício do controle externo, 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Além disso, o artigo 18 da Lei 9.491/1997, cita a 

apreciação do Tribunal de Contas da União dos processos de concessão. 

25.  A jurisprudência do TCU é esclarecedora no que tange à delineação da competência da 

corte de contas, eis que o Acórdão 715/2008 –TCU- Plenário, especifica a atuação do TCU nos casos 

de haver ilegalidade nos atos das agências, quer seja por ação ou por omissão: 

(...) o TCU, na fiscalização das atividades-fim das agências reguladoras, não deve substituir-se 

aos órgãos que controla, nem estabelecer o conteúdo do ato de competência do órgão regulador, 

determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando verificar a ocorrência de ilegalidade ou de 

omissão da autarquia no cumprimento das normas jurídicas pertinentes, conforme acórdãos 

1.703/2004, 1.926/2004, 2.022/2004, 2.067/2004, 556/2005 e 649/2005, todos do Plenário”.  

26.  Vale citar a existência de vertente doutrinária que pugna por um controle mais acentuado 

do Tribunal de Contas sobre as agências reguladoras, ante a competência desta Corte para adentrar 

o mérito das ações administrativas e para aferir sua economicidade (vide Dallari, Adilson Abreu. 

Controle político das agências reguladoras. Interesse Público, Porto Alegre, n. 18, 2003). 

27.  Há outros alertas doutrinários a respeito dos reflexos sobre o erário de ações ou omissões 

da agência de regulação, tais como a não aplicação de uma multa por descumprimento contratual e a 

autorização indevida de um aumento de tarifa, o que pode levar ao desequilíbrio econômico-

financeiro favorável à empresa (Alexandre Santos de Aragão, In Agências reguladoras e a evolução 

do direito administrativo econômico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003). 

28.  Também é necessário identificar-se limites para o ato discricionário, por ser sempre 

possível, no estabelecimento de critérios técnicos, o abuso de poder, o arbítrio, o erro, o dolo e a 

culpa (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, In Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 156). Além disso, “a discricionariedade técnica existe apenas quando a decisão que 

nela se fundar possa ser motivada também tecnicamente. Esta é, quiçá, a limitação mais importante, 

pois afasta, ao mesmo tempo, o arbítrio, o erro, a impostura e a irrazoabilidade, limite este que afasta 

decisões desnecessárias, inadequadas e desproporcionais” (Diogo de Figueiredo Moreira Neto, In 

Mutações do direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp.169-170). 

29.  Diante dos mandamentos legais e jurisprudenciais, cabe destacar que as deficiências 

apontadas na presente análise servem, principalmente, como um alerta para a própria ANTT quanto à 

necessidade de se observar o processo como um todo, sobretudo nas fases de licitação, verificando a 

existência de efetiva concorrência e na fase de execução do contrato, conferindo se este cumpre-se 

conforme acordado.  

30.  Importa salientar que, a presente análise não afasta nem prejudica posteriores fiscalizações 

do TCU, seja na fase licitatória, seja na execução contratual. No que se segue, apresenta-se o exame 

técnico da matéria”. 

 

III 

13. A Instrução Normativa-TCU 46/2004 prevê cinco estágios de fiscalização dos processos de 

concessão para exploração de rodovias federais pelo Tribunal. No primeiro deles, é realizada a análise 
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de parâmetros constantes do Plano de Outorga, do Programa de Exploração da Rodovia (PER), do 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE) do empreendimento e dos estudos de 

impacto ambiental disponíveis. 

14. Além dessa documentação, a unidade técnica também analisou a “Minuta” do Contrato de 

Concessão (peça 7). 

15. Apesar do exame efetuado pela SeinfraRodovia ter concluído que não foram encontradas 

irregularidades suficientes para reprovar os estudos de viabilidade submetidos, existe a necessidade de 

efetuar uma série de ajustes nos estudos encaminhados antes da realização da licitação. Ainda, foram 

evidenciadas oportunidades para que se aprimorem futuras concessões, conforme registrado no 

seguinte trecho do tópico “Conclusão” da instrução da unidade técnica, verbis: 

“527. De início, recomenda-se que a ANTT e o Ministério dos Transportes avaliem a 

conveniência e oportunidade de concederem a chamada rodovia do frango, considerando: (i) o 

cenário concorrencial e macroeconômico atual; e (ii) a reduzida capacidade gerencial da agência em 

relação às concessões atuais. 

528.  Quanto à elaboração do estudo de demanda, entende-se que existem riscos no Processo de 

Manifestação de Interesse que exigem a criação, pelo regulador, de pontos de controle com vistas a 

avaliar a adequação dos dados apresentados. 

529.  Em relação às inexecuções contratuais, um dos principais problemas que atualmente 

assolam as concessões rodoviárias, é premente que haja uma reavaliação do cálculo do chamado 

desconto de reequilíbrio, principal ferramenta existente para incentivar a fiel execução do contrato. 

530.  Verificou-se, no âmbito da análise do PER e da minuta contratual, que existem pontos que 

demandam alteração antes da licitação, com vistas a garantir a adequada prestação do serviço 

público, como preceitua a Lei 8.987/1995. 

(...) 

533.  Com relação aos custos operacionais, a ANTT concordou com parte considerável dos 

apontamentos feitos, havendo divergências apenas no tocante ao transporte de valores. 

534.  Regra geral, os encaminhamentos propostos têm fundamento na necessidade de prestação 

adequada do serviço, conforme o art. 6º da Lei 8.987/1995 e nas atribuições conferidas à ANTT pela 

Lei 10.233/2011, mormente os arts.24, incisos I, II, III e VIII, e 26, inciso VII e § 2º”. 

16. Diante disso, a SeinfraRodovia propõe, basicamente: aprovar com ressalvas o 1º estágio da 

concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC; expedir quarenta determinações a serem atendidas pela 

ANTT previamente à publicação do edital (alíneas “a” a “nn” do item 537 da instrução de peça 32, 

reproduzida no relatório precedente); três determinações à ANTT (alíneas “a” a “c” do item 538 da 

instrução de peça 32); sete recomendações à ANTT (alíneas “a” a “g” do item 539 da instrução de peça 

32) e três recomendações à ANTT e ao Ministério dos Transportes-MT (alíneas “a” a “c” do item 540 

da instrução de peça 32); e cientificar a ANTT de dois pontos (alíneas “a” a “b” do item 541 da 

instrução de peça 32). 

17. Dessas quarenta determinações a serem atendidas pela ANTT previamente à publicação do 

edital, entendo que as constantes das alíneas “e” e “k”, conquanto envolvam situações de insuficiência 

da opção regulatória, estando, pois, sutilmente mais afetas à discricionariedade do poder concedente – 

e não a inconsistências ou deficiências do EVTE, do PER ou da minuta do contrato –, poderão ser 

melhor contempladas por meio de recomendações. 

18. Desde já, anuo à análise empreendida pela SeinfraRodovia, incorporando às minhas razões 

de decidir os fundamentos expedidos na instrução de peça 32, reproduzida no relatório precedente, e 

acolho, na essência e com os ajustes que considero necessários, a proposta da unidade técnica. Entendo 

que o trabalho dessa unidade especializada examinou com propriedade a documentação submetida ao 

Tribunal apontando diversas inconsistências ou impropriedades constatadas no acompanhamento do 

presente processo de concessão, não merecendo qualquer reparo que altere a essência das análises, 

conclusões ou das propostas, sem prejuízo das considerações que faço ao longo deste voto. 

19. Em 21/12/2015, a ANTT protocolou Memorial (peça 36) para fins de esclarecimentos acerca 

das questões postas na instrução da SeinfraRodovia (peça 32). Nesse documento, a agência reguladora 
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manifesta-se sobre as 40 (quarenta) determinações constantes do item 537 da instrução da unidade 

técnica, sem prejuízo de expor seu entendimento sobre os demais itens em momento pertinente. 

20. Entende a ANTT que é possível o atendimento de 23 (vinte e três) das determinações do item 

537 da instrução da unidade técnica (alíneas b, d, g, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, x, bb, cc, dd, ee, ff, gg, ii, 

ll, mm), destacando, porém, que mesmo essas seriam mais bem acomodadas na forma de 

recomendações, por tratarem majoritariamente de aspectos técnicos e não de ilegalidades.  

21. Quanto às determinações restantes (alíneas a, e, f, h, i, j, k, q, w, y, z, aa, hh, jj, kk, nn do 

item 537 da instrução de peça 32), em que há divergências entre os posicionamentos defendidos pela 

SeinfraRodovia e pela ANTT, destaca essa agência dois pontos: i) os itens refletem opções regulatórias 

no exercício de sua competência, de forma que deveriam ser tratados como recomendações; e ii) as 

opções regulatórias adotadas em relação a esses itens traduzem exercício de ponderação do interesse 

público manifesto no equilíbrio entre obrigações do concessionário e a equação econômico-financeiro 

da concessão, inclusive para ampliar sua competitividade e modicidade tarifária. 

22. O Memorial da ANTT apresenta esclarecimentos sobre cada uma das determinações 

consideradas divergentes, os quais serão abordados nos tópicos que tratam do exame técnico, e pugna 

pela exclusão dessas determinações ou sua conversão em recomendações, para avaliação da agência no 

âmbito de suas competências legais. 

23. Observo que o Memorial da ANTT não apresentou esclarecimentos nem relacionou como 

possível de ser atendida a determinação constante da alínea “c” do item 537 – compatibilize as 

soluções previstas no PER para a eliminação de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento com 

aquelas dadas nos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental (EVTE).  

24. Os técnicos da ANTT, em reunião com meu Gabinete, esclareceram que o PER, além de 

fixar o desnível de 5 cm, detalha o conceito de “cunha” para suavizar esse desnível. 

25. Entretanto, a forma indicada (“Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o 

acostamento, por meio de execução de cunha com microrrevestimento entre o bordo e a faixa de 

rolamento ou execução de fresagem e aplicação de cunha com CBUQ no bordo”, peça 8, p. 11) não 

guarda consonância com a solução prevista e quantificada no EVTE – execução de camada de 4 cm 

de Binder em toda a largura dos acostamentos (2,5 m) – (Volume 3 – Tomo IV – Fase de Trabalhos 

Iniciais) (peça 27, p. 11), ou seja, a nova obrigação de executar apenas uma cunha ao invés de 

preencher todo o acostamento, de modo a reduzir o desnível existente, não se coaduna com o EVTE. 

26. Além disso, é importante assinalar a inexistência de normativo ou detalhamento acerca de 

como será executada a cunha prevista no PER (inclinação, por exemplo), o que poderá ocasionar 

serviços de qualidade precária e sem resultados práticos em termos de melhoria da segurança dos 

usuários. 

27. Dessa forma, considerando que essa determinação trata apenas de compatibilizar as 

obrigações contratuais com as previsões do EVTE, entendo adequada a proposta da unidade instrutiva. 

28. De plano, entendo que os argumentos apresentados no Memorial da ANTT não são 

suficientes para alterar a essência da análise, fundamentação e propostas constantes da instrução da 

SeinfraRodovia de peça 32, transcrita no relatório precedente, exceto pelos ajustes que registro neste 

voto.  

29. A expedição de determinações preventivas e corretivas à ANTT aplicáveis ao futuro contrato 

não configura possível ingerência do TCU nas escolhas regulatórias. Busca-se com este trabalho 

mitigar os riscos contratuais a fim de aumentar a eficiência do sistema rodoviário. Com efeito, esta 

Corte de Contas tem tido a preocupação de preservar a autonomia e a discricionariedade das agências 

reguladoras, de modo que as medidas propostas nestes autos se alinham a essa orientação, estando 

dentro dos limites de suas competências constitucionais e legais. Não há por parte das determinações 

propostas fixação de parâmetros regulatórios, mas sim indicação de que sejam feitos 

“esclarecimentos”, “aprimoramentos”, “reavaliações”, “compatibilizações”, “evidenciações”, 

“retificações”, “indicações” e medidas afins. 

30. De fato, no processo de concessão de serviços públicos para a exploração da iniciativa 

privada, há o risco de ser efetivado contrato incompleto, com omissões, regras contratuais obscuras e 
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dificuldades de compreensão, falhas que, certamente, beneficiam as empresas, que podem vir a se 

eximir de cumprir determinadas obrigações contratuais. 

31. As auditorias realizadas nos trechos concedidos da BR-040/DF/GO/MG (TC 014.731/2015-

0) e BR-163/MT (TC 023.217/2015-4), por exemplo, evidenciaram casos de postergação e de 

descumprimento de serviços contratuais por parte das concessionárias (peça 32, itens 147 e 221); de 

indisponibilidade de sinal de telefonia móvel, com comprometimento da segurança e da integridade 

dos usuários (peça 32, item 234); e de suporte oferecido aos usuários, quando existente, por meio de 

bases operacionais precárias (peça 32, itens 269 e 275). 

32. Além disso, os contratos de concessão vigentes estão sendo aditivados com objetivo de 

acrescer obras ou serviços que, em princípio, já estariam inclusos, mas não estão sendo cumpridos 

pelas concessionárias em decorrência de interpretações conflitantes ou de deficiência da redação dos 

termos contratuais (contrato incompleto); por conta disso, tem havido aumento das tarifas. 

33. Dessa forma, embora suportando a tarifa, a sociedade não tem recebido plenamente os 

benefícios almejados na época da assinatura dos contratos de concessão, em parte devido a falhas no 

instrumento contratual. 

34. Ademais, análise mais ampla demonstra casos alarmantes de inexecução dos investimentos 

nos contratos de concessão em geral (peça 32, item 83) e de controle da execução contratual pela 

própria concessionária (peça 32, item 147): 

“83.  Conforme detalhado nas Tabelas 6-A e 6-B, ainda há casos alarmantes de inexecução dos 

contratos de concessão. 

(...) 

Tabela 6-A: ÍNDICE DE INEXECUÇÃO NOS CONTRATOS DA 1ª ETAPA 

 
       Fonte: TC 009.001/2015-8 

Tabela 6-B: ÍNDICE DE INEXECUÇÃO NOS CONTRATOS DA 2ª ETAPA 

 
         Fonte: TC 009.001/2015-8 

(...) 

147.  Cumpre registrar que nos contratos de concessão fiscalizados recentemente pelo Tribunal 

(BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-4) constatou-se que a 

agência não conta com equipamentos para a aferição do parâmetro nem tampouco dispõe do auxílio 

de empresas supervisoras, de sorte que o controle está integralmente nas mãos da concessionária”. 

35. Portanto, em nome da gestão proba e eficiente que deve marcar os atos da administração 

pública, entendo que, de fato, há necessidade de maior zelo na definição das obrigações contratuais nas 

concessões de rodovias federais. 

36. Conforme o art. 6º da Lei 8.987, de 1995, toda concessão ou permissão requer a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. O estudo de viabilidade apresentado pela ANTT 
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e o contrato que o sucede devem ser tais que garantam a prestação de serviços com regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas. 

37. Assim, diante da competência do TCU para realizar fiscalizações de natureza operacional nas 

entidades jurisdicionadas, conforme o art. 71, IV, da Constituição Federal de 1988, e em conformidade 

com o princípio da eficiência, excetuando a conversão de duas determinações em recomendações 

(alíneas “e” e “k” do item 537 da instrução de peça 32), devem ser mantidas, com ajustes que entendo 

pertinentes para dar maior clareza, todas as demais determinações e recomendações propostas pela 

SeinfraRodovia. 

 

IV 

38. Estando os presentes autos em meu Gabinete, o Procurador da República no Município de 

Chapecó/SC, Dr. Carlos Humberto Prola Júnior, formulou representação, com pedido de medida 

cautelar (TC 035.875/2015-1), requerendo a suspensão do processo de concessão das rodovias federais 

BR-476/153/282/480/PR/SC até que este Tribunal conclua a análise de legalidade, legitimidade e 

economicidade do processo concessório. 

39. A SeinfraRodovia concluiu pelo conhecimento e negativa da medida cautelar pleiteada (peça 

9 do TC 035.875/2015-1), tendo em vista a ausência do requisito do perigo da demora, uma vez que o 

edital de licitação da concessão da BR-476/153/282/480/PR/SC não foi lançado e aguarda deliberação 

deste Tribunal acerca dos presentes autos (TC 023.298/2015-4). 

40. Quanto à fumaça do bom direito, a unidade instrutiva a considerou presente apenas em 

função do indício de irregularidade atinente à localização da praça de pedágio P5, que será objeto de 

determinação direcionada à ANTT. 

41. Ademais, considerou que outras duas irregularidades apontadas pelo representante – 

contagem de tráfego e o interstício temporal para a realização de audiência pública – demandam 

medidas adicionais por parte da ANTT, a serem também objetos de determinação e de recomendação, 

respectivamente. 

42. Prontamente, adiro ao exame efetuado pela SeinfraRodovia quanto à representação, 

incorporando às minhas razões de decidir os fundamentos expedidos na instrução de peça 9 do TC 

035.875/2015-1, e acolho, em essência, com os ajustes pertinentes, as propostas da unidade técnica no 

sentido de: 

i) apensar o processo de representação (TC 035.875/2015-1) a estes autos (TC 023.298/2015-4), 

acrescentando à instrução da peça 32 destes autos o seguinte: 

ii.1) determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, 

inciso II, do RI/TCU que, previamente à publicação do edital de concessão da rodovia BR-

476/153/282/480/PR/SC: 

ii.1.1) reposicione a praça de pedágio P5 de modo a impedir a possibilidade de instalação de 

cabines de pedágio dentro do aglomerado urbano de Xanxerê/SC, considerando as particularidades da 

minuta contratual e do PER (possibilidade de deslocamento de 5 km em relação à posição inicialmente 

concebida nos estudos); 

ii.1.2) avalie a consistência dos dados do estudo do tráfego apresentados no EVTE com base nas 

informações disponíveis no DNIT para o trecho a ser concedido, constantes do Plano Nacional de 

Contagem de Tráfego (PNCT) e do sistema de controle de velocidade (sensores de velocidade e 

radares fixos); 

ii.2) recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, 

inciso III, do RI/TCU, que estabeleça, em seus normativos, prazo mínimo razoável entre a publicação 

do aviso de audiência pública e as sessões presenciais, de forma a aprimorar a efetividade dos 

instrumentos de participação e controle social. 

43. Acrescento à proposta acima comando no sentido de que conste do processo concessório, em 

atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos, as premissas e conclusões que 

fundamentam a avaliação determinada pelo subitem “c.1.2” (critica da consistência dos dados do 
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estudo de demanda advindo do EVTE em confronto com os dados de demanda disponíveis no DNIT), 

e o envio de cópia da instrução de peça 9 do TC 035.875/2015-1 e da deliberação que vier a ser 

prolatada nos presentes autos ao representante, Dr. Carlos Humberto Prola Júnior, Procurador da 

República no Município de Chapecó/SC. 

44. Tendo em vista a natureza da determinação do subitem ii.1.1, entendo necessário que o 

comando seja no sentido de que a agência reguladora reavalie a posição da praça de pedágio de modo a 

impedir a possibilidade de instalação de cabines de pedágio dentro do aglomerado urbano de 

Xanxerê/SC. 

45. Oportuno trazer aos presentes autos a análise desenvolvida pela SeinfraRodovia que 

fundamentou sua proposta de determinação quanto a essa questão (peça 9 do TC 035.875/2015-1), 

verbis: 

“Irregularidade ‘ii’ – localização da praça de pedágio de Xanxerê/SC 

23.  A praça de pedágio P5, na localidade de Xanxerê, está prevista para ser instalada no km 

506,3 da BR-282/SC, conforme definido no ‘Apêndice F – Localização das praças de pedágio’ do 

Programa de Exploração da Rodovia (PER) da BR-476/153/282/480/PR/SC (peça 5, p. 107 [TC 

035.875/2015-1]). 

24.  O item 3.4.5 do PER, por seu turno, preceitua que tal localização poderá ser alterada em 

até 5 km, de forma a conferir certo grau de liberdade para a empresa na escolha do local mais 

apropriado para a instalação da praça de pedágio (peça 5, p. 67 [TC 035.875/2015-1]): 

A Concessionária deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de pedágio, os edifícios 

de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser concedido, com localização de acordo com 

o Apêndice F, podendo sua posição ser alterada em até 5 km. 

25.  A aplicação da regra em tela, para a praça P5, permite que sua instalação ocorra em um 

ponto situado entre o km 501,3 e o km 511,3. Observa-se, pelo mapa da região indicado a seguir, que 

se a praça for instalada no km 501,3, receberá contribuição do fluxo de veículos que transita pelo 

aglomerado urbano de Xanxerê/SC (ponto em vermelho – km 506,3 da BR-282/SC; ponto na 

extremidade direita do segmento em azul representa km 501,3). 

 
26.  A praça de pedágio, via de regra, não deve ser instalada no perímetro urbano de 

determinado município, sob pena de onerar, indevidamente, os residentes daquela localidade que 

fazem uso regular da rodovia em seus deslocamentos diários. 

27.  No caso concreto, se a praça for deslocada de 5,0 km da localização original, conforme 

faculta o contrato, a concessionária poderá instalar as cabines na altura do centro da cidade de 
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Xanxerê/SC, aumentando suas receitas tarifárias às custas de penalizar indevidamente a população 

local. 

28.  Nesse sentido, entende-se que a praça P5 deve ser realocada, de modo a impedir a 

possibilidade de instalação de cabines de pedágio dentro do aglomerado urbano de Xanxerê/SC; por 

conseguinte, nota-se a fumaça do bom direito para a irregularidade em comento. 

(...) 

Irregularidade ‘viii’ – inexistência de isenção do pedágio para trânsito local de Xanxerê 

62.  De fato, a minuta de contrato não prevê tratamento tarifário diferenciado para os veículos 

de Xanxerê/SC, conforme se observa da cláusula 18.2.4 (peça 6, p. 35): 

18.2.4 Terão trânsito livre no Sistema Rodoviário e ficam, portanto, isentos do pagamento de 

Tarifa de Pedágio, os veículos oficiais, devidamente identificados, assim entendidos aqueles que 

estejam a serviço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos 

órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como veículos de corpo diplomático. 

63.  Qualquer isenção concedida posteriormente à celebração do ajuste ocasionará frustração 

de receitas e ensejará reequilíbrio econômico-financeiro, de modo que se os moradores de 

determinada localidade deixarem de pagar a tarifa de pedágio por decisão de ordem judicial, por 

exemplo, o ônus de tal decisão será suportado por todos os outros usuários da rodovia, conforme 

previsto na alocação de riscos e Anexo 6 da minuta contratual (peça 6, p. 45, 76): 

21.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:  

(...) 

21.2.2 decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a Concessionária 

de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos 

casos em que a Concessionária houver dado causa a tal decisão;  

Anexo 6 

(...) 

1.3 O Fator C é aplicável para fins de reequilíbrio do Contrato, quando verificada a ampliação 

ou redução de receitas ou a não utilização das verbas da Concessionária decorrentes dos seguintes 

eventos (rol exemplificativo): 

(...) 

1.3.6 Alteração de receitas decorrente de decisão judicial que impossibilite a cobrança parcial 

ou total da Tarifa de Pedágio; 

64.  Nesse sentido, entende-se que a questão deva ser solucionada mediante a relocação da 

praça de pedágio de Xanxerê, evitando-se interferências com o trânsito local, conforme exposto 

previamente (irregularidade ‘ii’), haja vista que a opção por isenções tarifárias oneraria os demais 

usuários da rodovia; por conseguinte, a fumaça do bom direito não se aplica à irregularidade tratada 

neste item”. 

46. Tendo em vista o modelo financeiro utilizado nas concessões, todas as premissas inerentes a 

essa modelagem e às propostas de concessão, incluindo a localização das praças de pedágio, têm sido 

avaliadas pelo mercado e pelos órgãos de controle, essencialmente, com base no princípio da 

razoabilidade. 

47. O que ocorreu em todos os processos de concessão de rodovias federais foi a permissão tácita 

para o poder concedente realizar as modelagens e as adaptações dos procedimentos às peculiaridades 

do caso concreto, dentro da sua esfera de competência. O ponto central dessas modelagens tem sido o 

suposto equilíbrio entre os encargos do prestador de serviço e o valor das tarifas pagas pelos usuários 

da rodovia. 

48. Assim, entendo que a essência da questão em análise está relacionada ao próprio equilíbrio 

econômico-financeiro da avença. Os estudos de tráfego que embasaram o valor da tarifa-teto foram 

feitos com base em posto de contagem em localidade “rural” da rodovia; portanto, se as receitas são 

estimadas fora do perímetro urbano e, posteriormente, a concessionária instala a praça “dentro” desse 

perímetro, o que pode acontecer no caso concreto pelo deslocamento de 5 km previsto em contrato, 

todo o equacionamento inicial restará frustrado, aumentando-se, desproporcionalmente, os ganhos da 
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concessionária à custa de ônus excessivo dos usuários que precisam transitar pela rodovia em seus 

deslocamentos dentro do perímetro urbano do município em que residem. 

49. Entendo, ainda, que a tarifa de pedágio pressupõe uma extensão a ser percorrida pelo usuário, 

sendo calculada a partir desse total (no caso concreto em análise, as extensões dos trechos de cobertura 

das praças de pedágio variam de 64 a 97,8 km, conforme item 456 da instrução constante de peça 32, 

reproduzida no relatório precedente). A determinação objetiva impedir a potencial instalação da praça 

de pedágio P5 no perímetro urbano de Xanxerê/SC e a consequente cobrança da tarifa de pedágio dos 

motoristas dessa localidade que necessitem transitar pela rodovia dentro do perímetro urbano desse 

município. Caso ocorra essa cobrança, entendo caracterizado desrespeito aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, pois o motorista de Xanxerê que trafegar pela rodovia no 

perímetro urbano de sua cidade irá pagar o mesmo valor de quem percorre toda a extensão coberta pela 

citada praça de pedágio, no caso, 75,2 km. 

50. Fortalece a necessidade dessa determinação o fato da minuta do contrato não estabelecer 

tratamento tarifário diferenciado para os veículos do município de Xanxerê/SC, conforme trechos da 

instrução da unidade técnica transcritos no item 41. 

51. Nesse sentido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível 

fundamentar a determinação em pauta no art. 6º da Lei 8.987/1995, que estabelece que toda concessão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, concomitantemente 

com seu § 1º, que dispõe que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas. 

 

V 

52. Em relação à análise de risco, o exame realizado pela SeinfraRodovia abordou os seguintes 

tópicos: risco de não existir concorrência; risco de assimetria de informações na fase do leilão; risco de 

assimetria de informações durante a execução contratual; risco de ser efetivado um contrato 

incompleto; e risco de monitoramento imperfeito. Conforme a diretriz do Plano de Controle Externo 

do TCU, a identificação dos riscos e das respectivas medidas de contenção aumentam a chance de se 

incrementar a eficiência no sistema rodoviário. Dada a pertinência das análises e das propostas da 

unidade técnica, às quais anuo integralmente, abordarei apenas dois desses riscos. 

V.1 

53. Quanto ao risco de não existir concorrência, diante das notícias de que o cenário econômico 

atual não permitirá o comparecimento de muitos interessados no leilão, sobressai em importância a 

análise desse risco por parte da ANTT, principalmente porque pode levar a efetivação de contrato 

demasiadamente oneroso ao usuário da via a ser concedida. 

54. A obtenção de tarifa justa no início do contrato de concessão é especialmente relevante. No 

caso das concessões de serviços públicos, não existe, a partir de determinado instante, a rivalidade 

baseada na maior eficiência (tais contratos diversas vezes podem se enquadrar na categoria dos 

serviços fornecidos em monopólios naturais: um só fornecedor). 

55. Assim, além de acatar a proposta da unidade técnica de recomendar à ANTT e ao Ministério 

dos Transportes que, preliminarmente à realização do leilão da presente concessão, avaliem o ambiente 

concorrencial e macroeconômico atual com vistas a formar um juízo de oportunidade acerca da 

realização do leilão, acrescento, em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos, 

que a ANTT faça constar do processo concessório as premissas e conclusões que fundamentam a 

decisão tomada. 

V.2 

56. No tocante ao risco de monitoramento imperfeito por parte da ANTT, o Tribunal, em 

diversos trabalhos, conforme já referenciados nos itens 10 e 34 deste voto, tem constatado deficiências 

da agência de regulação nos procedimentos de fiscalização, deixando de assegurar o cumprimento das 

obrigações contratuais, dos parâmetros de desempenho previstos e da qualidade do serviço prestado. 
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57. Neste ponto, chama a atenção o percentual de inexecução das obras obrigatórias – em 

especial na 2ª etapa do programa de concessões, superior a 80%, em média. Em 2015, no âmbito do 

processo administrativo de produção de conhecimento (TC 009.001/2015-8), visando aferir o índice de 

inexecução de todos os contratos de concessão rodoviária, o TCU solicitou à ANTT informações a 

respeito do quadro de inexecução de obras por parte das concessionárias. As Tabelas 6-A e 6-B 

constantes do relatório precedente e transcritas no item 30 deste voto evidenciam casos alarmantes de 

inexecução dos contratos de concessão. 

58. Diante desse cenário, entendo necessário recomendar à ANTT e ao Ministério dos 

Transportes que avaliem a conveniência e oportunidade de efetivar a presente concessão, considerando 

a atual conjuntura dos contratos vigentes e as dificuldades gerenciais detectadas na atuação da ANTT, 

fazendo incluir no processo concessório as premissas e conclusões que fundamentam a decisão 

tomada, em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos. 

VI 

59. Ao tratar do exame técnico, a SeinfraRodovia segmentou a análise nos seguintes tópicos: i) 

estudo de demanda; ii) desconto de reequilíbrio – Fator “D”; iii) análise do programa de exploração da 

rodovia (PER); iv) análise da minuta do contrato; e v) avaliação de custos operacionais. No que se 

refere ao mérito, entendo que tal exame, transcrito no relatório precedente, abordou com propriedade 

as inconsistências ou falhas constatadas no acompanhamento do presente processo de concessão, não 

merecendo reparo que altere a essência das propostas contendo recomendações e determinações, sem 

prejuízo das considerações que passo a fazer. 

VI.1 

60. No tocante ao estudo de demanda, a sua análise é tarefa complexa e comporta certo grau de 

subjetivismo nas premissas e projeções. Nada obstante, por ser praticamente o único componente da 

receita prevista para a concessionária, constitui um dos fatores preponderantes para a determinação da 

tarifa teto da concessão. 

61. Considerando que os estudos de viabilidade são elaborados por empresas no chamado 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que, no futuro, poderão ser potenciais licitantes, ou, 

ainda, associar-se a outros potenciais licitantes – há assimetria de informação na elaboração dos 

estudos de demanda que pode gerar importante vantagem competitiva em uma futura licitação por 

parte da empresa que os elabora –, é fundamental que os valores resultantes desses estudos sejam 

devidamente avaliados pela agência reguladora. 

62. A subjetividade dos estudos de demanda, somada ao conflito de interesses que existe em 

PMIs e ao impacto das projeções na definição das tarifas teto, demanda que a ANTT crie pontos de 

controle para atestar a adequação e confiabilidade da projeção de tráfego, especialmente em relação 

aos dados de entrada, que são facilmente manipuláveis. 

63. Dessa forma, em respeito ao art. 6º, caput e § 1º, da Lei 8.987/1995, sobretudo no que diz 

respeito à eficiência e modicidade tarifária, e ao art. 24, incisos I e II, da Lei 10.233/2001, anuo à 

proposta da unidade técnica de determinar à ANTT que, no prazo de 120 dias, defina metodologia para 

avaliar a adequação dos estudos de demanda apresentados nos Procedimentos de Manifestação de 

Interesse (PMI), principalmente no que diz respeito à acuidade dos dados primários e das projeções de 

crescimento que compõem tais estudos e ao período utilizado para sua estimativa, enviando o resultado 

ao Tribunal. 

64. Considerando a pertinência dessa providência, acrescento determinação à agência reguladora 

para que inclua, nos processos das futuras concessões rodoviárias, em atendimento ao princípio da 

motivação dos atos administrativos, a análise técnica da aplicação, nessas concessões, da metodologia 

definida em atendimento à determinação do item anterior. 

 

VI.2 

65. Quanto ao desconto de reequilíbrio (Fator “D”), mecanismo que visa reequilibrar o ajuste 

pactuado em decorrência da não execução de determinada obra ou serviço, há espaço para aprimorar o 
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cálculo desse desconto, aproximando-o do ganho real que a concessionária obtém ao não realizar a 

obra. 

66. Esse fator busca mitigar o problema da inexecução contratual, fato que tem sido uma das 

mais importantes falhas das atuais concessões rodoviárias, conforme evidenciado nos itens 69-78 da 

instrução da SeinfraRodovia, transcrita no relatório precedente. 

67. Assim, a calibração desse desconto é ferramenta essencial para se evitar que a concessão em 

exame incorra no mesmo problema, sendo premente retirar da atual metodologia de cálculo do Fator 

“D” qualquer incentivo para que o futuro concessionário possa descumprir o contrato, protelando obras 

e serviços obrigatórios de engenharia. 

68. Em seu Memorial, a ANTT reconhece que o Fator “D” não reflete exatamente o desconto 

necessário para reequilibrar a avença quando não realizada a obra, mas defende que esse fator seja 

mantido inalterado, sob argumentos como: “estabelecer um incentivo adequado sem dificultar o 

saneamento da eventual inadimplência pelo concessionário”; “reduzir a atratividade e competitividade 

do certame”; ou “suavizar” possíveis incrementos tarifários decorrentes de antecipação de metas de 

duplicação. 

69. Entendo que o impacto do desconto ou do acréscimo de reequilíbrio deve se aproximar ao 

máximo da realidade, minimizando qualquer desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, 

consequentemente, ganho ou prejuízo indevido da concessionária. 

70. Considerando que a atual metodologia de cálculo do Fator “D”, no caso de inexecução de 

obras ou serviços pactuados, não exerce impacto suficiente para reequilibrar econômica e 

financeiramente o contrato dentro de prazo razoável, e que as inexecuções contratuais têm sido uma 

das mais importantes falhas que atingem as atuais concessões rodoviárias, acolho proposta da unidade 

técnica consistente em determinar à ANTT que, previamente à publicação do edital de concessão da 

BR-476/153/282/480/PR/SC, aprimore e envie ao Tribunal a metodologia de cálculo do desconto de 

reequilíbrio, de modo a desestimular o inadimplemento relativo às obras pactuadas e impactar 

suficientemente o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato dentro de prazo razoável. 

 

VII 

71. Em relação ao Programa de Exploração de Rodovia (PER), a análise da unidade técnica 

abordou vários tópicos e propôs de 23 (vinte e três) determinações à ANTT (alíneas “b” a “x” do item 

537 da instrução de peça 32, transcrita no relatório precedente), 5 (cinco) recomendações à agência 

(alíneas “a” a “e” do item 539 da instrução de peça 32) e duas expedições de ciência à ANTT e ao MT 

(alíneas “a” e “b” do item 541 da instrução de peça 32). 

72. Dessas 23 (vinte e três) determinações, em 8 (oito) a ANTT apresentou divergências em 

relação à posição defendida pela SeinfraRodovia (alíneas e, f, h, i, j, k, q, w do item 537 da instrução 

de peça 32). 

VII.1 

73. Quanto às determinações relativas às instalações de placas educativas/indicativas (alínea “e”) 

e de tachas refletivas (alínea “f”), entendeu a ANTT que a proposta da unidade técnica foi no sentido 

de deslocar a execução desses serviços integralmente para o período inicial de execução do contrato. 

74. Cumpre esclarecer que não se determinou que toda a instalação de placas 

educativas/indicativas (10 m2/km) fosse feita no âmbito dos trabalhos iniciais (12 meses). Pugnou-se 

pelo entendimento segundo o qual apenas o percentual assinalado para o primeiro ano garanta 

quantidade de sinalização compatível com as necessidades da rodovia, em atenção ao princípio da 

suficiência, previsto no subitem 2.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume III – 

Sinalização Vertical de Indicação, aprovado pela Resolução-Contran 486, de 7 de maio de 2014 

(http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/ManualSinalizacaoIndicativa3.pdf), e ao art. 144, § 

10, da Constituição Federal de 1988, resultado que não será atingido com o modelo atual (apenas 10% 

do total no primeiro ano), haja vista insucessos anteriores mesmo em contratos que previam a 

instalação de 20%, em 12 meses, como no caso da BR-040/DF/GO/MG. Oportuno destacar que o PER 

http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/ManualSinalizacaoIndicativa3.pdf
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da Rodovia Eco 101 previa a instalação de 50% do total de placas educativas/indicativas até o término 

do segundo ano. 

75. Entretanto, considerando que tal determinação envolve situação de insuficiência da opção 

regulatória, estando, pois, sutilmente mais afeta à discricionariedade do poder concedente – e não a 

inconsistências ou deficiências do EVTE, do PER ou da minuta do contrato –, entendo que este 

comando poderá ser melhor contemplado por meio de recomendação. Assim, em atenção ao princípio 

da suficiência e ao art. 144, § 10, da CF/88, cabe recomendar à ANTT que altere os percentuais de 

atendimento do parâmetro de desempenho para a instalação de placas educativas/indicativas para 

assegurar, desde o início da execução contratual, quantidade de sinalização compatível com a 

necessidade da rodovia. 

76. Assim, incumbe à ANTT realizar tal avaliação, assegurando, desde o início da execução 

contratual, quantidade de sinalização compatível com a necessidades da rodovia, em atenção ao 

princípio da suficiência e ao citado dispositivo da Constituição Federal de 1988. 

77. No caso das tachas refletivas, para se ter ideia do descompasso entre o EVTE e o PER, o 

primeiro contabiliza no custo da tarifa a colocação, no primeiro ano da concessão, de 24.020 tachas 

refletivas no eixo e 57.256 tachas monodirecionais nos bordos, quantidade que cobre cerca de 300 km 

de rodovia (considerando 60% de retas e 40% de curvas), ou seja, cerca de 75% do trecho concedido. 

Já o PER obriga a empresa a instalar tachas apenas em pontos muito específicos (postos da Polícia 

Rodoviária Federal, por exemplo). 

78. Portanto, a determinação é para que sejam compatibilizadas as quantidades de tachas 

refletivas previstas no EVTE (suficientes para dotar a quase totalidade da rodovia com tais elementos) 

com as obrigações estabelecidas no PER (instalação de pequenas quantidades em locais específicos). 

79. Tal resultado pode ser obtido por meio da redução das quantidades de tachas refletivas 

previstas no EVTE (com a correspondente redução da tarifa-teto) ou do incremento das obrigações 

contratuais (mantida a tarifa-teto). 

80. Considerando as vantagens advindas da melhoria da sinalização horizontal, a 

compatibilização com o padrão existente para rodovias federais não concedidas e a redução 

insignificante da tarifa que seria obtida pela redução de quantidades de tachas refletivas, a 

determinação apenas sinalizou que “preferencialmente” deveria ser feita a adequação em termos de 

obrigações contratuais. 

81. Dessa forma, adiro a essa determinação como proposto pela unidade instrutiva. 

VII.2 

82. Em relação à determinação destinada a alterar a redação do PER de modo a esclarecer que as 

atividades de recuperação e substituição emergencial previstas para os trabalhos iniciais abrangem 

intervenções em todos os elementos de drenagem e obras de arte correntes que estejam danificados, em 

consonância com o EVTE (alínea “h”), alega a ANTT que, na fase dos trabalhos iniciais, a 

recuperação dos elementos de drenagem se concentram nas atividades emergenciais, ao passo que a 

recuperação total ocorre na etapa de recuperação – e desta forma foram quantificados e orçados os 

valores que compõem os estudos. 

83. O anexo 3.I.J do volume 3 do EVTE (cadastro de drenagem – sarjetas, canaletas e meios-

fios, caixas coletoras e descidas d’água) relaciona todos os elementos que necessitavam de reparos à 

época dos estudos. As quantidades ali levantadas foram quantificadas, precificadas e contabilizadas no 

custo da tarifa para serem realizadas na fase de trabalhos iniciais (12 meses). Portanto, todos os 

elementos que estejam danificados em maior grau de severidade devem ser recuperados na fase inicial 

e a ANTT deverá cobrar tal obrigação. 

84. A determinação em análise não busca alterar os dispositivos do PER de forma a concentrar 

todas as atividades de recuperação dos elementos de drenagem na etapa dos trabalhos iniciais, apenas 

esclarece que o conceito de “recuperação emergencial”, à luz dos estudos encaminhados e que 

resultaram na tarifa-teto estabelecida, inclui intervenções em todos os elementos que estiverem 

danificados com maior severidade já na etapa dos trabalhos iniciais.  
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85. Nesse sentido está o próprio parâmetro de desempenho, que estabelece ausência total de 

elemento de drenagem ou de obra de arte corrente (OAC) com necessidade de recuperação ou 

substituição emergencial no prazo de 9 meses (trabalhos iniciais).  

86. Caso essa questão não fique bem esclarecida, corre-se o risco de repetir o verificado nos 

trabalhos de fiscalização da BR-040/DF/GO/MG, conforme apontado na instrução da unidade técnica, 

verbis: 

“212. Em vistoria realizada na BR-040/DF/GO/MG (TC 014.731/2015-0) após o recebimento 

dos trabalhos iniciais, contudo, verificou-se que a concessionária não tinha executado qualquer 

reparo nos elementos de drenagem superficial (valetas e meios-fios), o que contrariava o parâmetro 

em questão. 

213.  A ANTT justificou a inexecução do serviço (peça 19 do TC 014.731/2015-0) alegando que 

as ocorrências verificadas pelo Tribunal (valetas destruídas e meios fios quebrados) não teriam 

caráter emergencial, o que eximiria a contratada de realizar tais reparos, que seriam cobrados 

somente ao término da fase de recuperação (sessenta meses naquele caso)” (grifou-se). 

87. Assim, acolho essa determinação nos termos propostos pela unidade instrutiva. 

VII.3 

88. No tocante às determinações relacionadas aos sistemas elétricos e de iluminação (alíneas “i” 

e “j”), que englobam também as relativas ao termo de arrolamento de bens da rodovia, constantes do 

item 4 do relatório – Análise da Minuta do Contrato (alíneas “y” e “jj”), a ANTT concorda em 

explicitar, de forma mais clara e objetiva, o conjunto de obrigações contratuais que se aplicarão 

independentemente do termo de arrolamento. Entretanto, para a agência deve-se separar os bens não 

arrolados – que se encontram em situação regular e deverão, desde já, ser objeto de intervenção da 

concessionária – daqueles bens que, além de não estarem sob domínio do DNIT, estão irregulares. 

Alega que essa ressalva objetiva evitar a imposição de risco exagerado ao particular. 

89. Quanto à determinação do item “jj” – completar o termo de arrolamento de bens da rodovia 

no prazo de um ano após a celebração do contrato de concessão –, afirma a ANTT que tal imposição 

deve ser ponderada caso a caso, em função da viabilidade de sua implementação nesse período, uma 

vez que envolve a análise sobre bens que não estão em situação de regularidade quando da realização 

da concessão. 

90. À princípio, entendo que o PER traz obrigação objetiva para a concessionária de atuar na 

recuperação dos sistemas elétricos e de iluminação em todos os trechos da rodovia e naqueles 

próximos às instalações operacionais. Entretanto, essa obrigação vem sendo descumprida em vista de 

termos de arrolamentos incompletos. 

91. A questão está relacionada com a necessidade de uma definição mais precisa desses sistemas 

em relação à responsabilidade patrimonial. Sendo os sistemas pertencentes à União ou seus entes, está 

clara a obrigação da concessionária recuperá-los. 

92. No caso dos sistemas elétricos e de iluminação não pertencerem à União ou aos seus entes 

(pertencerem aos municípios ou estarem em situação irregular, por exemplo), entende a agência que a 

concessionária não tem obrigação sobre os mesmos. A determinação ora proposta não pretende que a 

concessionária assuma o ônus de sistemas elétricos e de iluminação não pertencentes, no momento, à 

União ou aos seus entes. Visa a uma definição mais clara do que seja obrigação da concessionária. 

93. Nesse sentido, consta da planilha 4.1 (orçamento – SI – Revisão junho-2015) uma rubrica de 

cerca de R$ 500 mil para cadastro e reparo no sistema de iluminação existente já na etapa de trabalhos 

iniciais, valor que compõe a tarifa-teto. Reparos no sistema de iluminação também foram previstos na 

fase de recuperação (QTD – Def Sin Ilum – SR – REVISÃO JUNHO-2015), ao longo de todo o 

contrato, além dos valores para instalação de iluminação nas melhorias a serem executadas pela 

concessionária. Enfim, todos esses serviços estão inclusos na tarifa-teto. 

94. Considero que não está claro se as rubricas previstas no EVTE, que compõem a tarifa-teto, 

consideraram apenas os sistemas elétricos e de iluminação pertencentes à União ou aos seus entes, ou 

se essas rubricas consideraram os sistemas como um todo, independente dos proprietários ou da 

regularidade. 
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95. Assim, é necessário esclarecer no EVTE, PER e minuta de contrato o que se entende por 

sistemas elétricos e de iluminação (quais componentes constam desses sistemas), os quais deveram 

fazer parte do termo de arrolamento de bens, e qual a atuação da concessionária sobre esses sistemas. 

Após esses esclarecimentos, imprescindível compatibilizar as rubricas relativas a esses sistemas 

constantes do EVTE com o PER e a minuta contratual. 

96. Diante disso, cabe determinação à ANTT para que (i) esclareça no EVTE, PER e minuta de 

contrato o que se entende por sistemas elétricos e de iluminação e qual a atuação da concessionária 

sobre esses sistemas; e (ii) compatibilize as rubricas relativas a esses sistemas constantes do EVTE 

com o PER e a minuta contratual. 

97. A determinação da alínea “j” cuida apenas de compatibilizar as obrigações contratuais com 

as previsões do EVTE (instalação de iluminação nas melhorias que vierem a ser executadas pela 

concessionária), que já foram consideradas na tarifa-teto. 

98. Dessa forma, a supressão da iluminação não seria razoável, uma vez que o próprio PER 

busca providenciar a instalação de tais elementos de forma abrangente ao longo da rodovia (peça 8, p. 

81): 

“O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo 

relativo à complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos, 

entroncamentos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de pedestres e 

todas as passarelas. O estudo deverá ser apresentado à ANTT”. 

99. A minuta contratual encaminhada já indica que a assunção da rodovia extrapola o 

arrolamento de bens, entretanto, em vista de interpretações diversas das concessionárias, é necessário 

indicar expressamente tal concepção. 

100. Concordo com a determinação de conceder prazo de um ano, após a celebração do contrato 

de concessão, para a complementação do termo de arrolamento de bens (alínea “jj”), de sorte que este 

retrate efetivamente o sistema rodoviário, mediante a elaboração de inventário detalhado, o que pode 

levar meses para que esteja concluído (entre licitação, contratação e execução dos serviços). Por certo, 

inviável o atendimento dessa medida no prazo de 120 dias. 

101. Ressalto que esse prazo, que entendo mais adequado que seja de até um ano, visa 

justamente não inviabilizar a licitação da Rodovia do Frango na concepção original, que, segundo 

avaliação da unidade técnica especializada, hoje não conta com um termo de arrolamento que retrate 

efetivamente o sistema rodoviário. Considero que essa complementação do termo não significa que 

deva ser incluído outros itens que não se coadunam com o sistema rodoviário a ser concedido, os quais 

podem comprometer a segurança jurídica do contrato. 

102. A alegação da existência de bens que não estão sob domínio do DNIT ou em situação de 

irregularidade não interfere nas determinações em análise, sendo necessária a identificação desses bens 

e o adequado tratamento. 

103. Ressalto, mais uma vez, que a necessidade e importância de esclarecer bem tais questões, 

nos documentos que compõem a concessão, se deve ao fato de que o Tribunal tem verificado em suas 

fiscalizações (BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-163/MT - TC 023.217/2015-4, por 

exemplo) descumprimento de obrigações contratuais pelas concessionárias, sob a alegação de que não 

deveriam dar manutenção a itens que não constavam do termo de arrolamento de bens. 

104. Assim, acompanho a proposta oferecida pela unidade técnica com relação às quatro 

determinações citadas, com os ajustes necessários no tocante aos sistemas elétricos e de iluminação e 

ao atendimento do prazo de até um ano para a complementação do termo de arrolamento de bens. 

VII.4 

105. Em relação à determinação no sentido de que a ANTT estabeleça obrigações claras para a 

concessionária providenciar infraestrutura que garanta a comunicação direta e universal dos usuários 

da rodovia com os sistemas de atendimento ao usuário (alínea “k”), demonstrou-se que as 

prerrogativas dos usuários ficaram comprometidas sem a possibilidade dessa comunicação, o que 

atenta contra o conceito de serviço adequado previsto na legislação aplicável. 
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106. De fato, a situação atual é que inexistem condições objetivas para o usuário de acessar o 

0800 em grande parte dos segmentos rodoviários concedidos, o que, no meu entendimento, 

compromete a plenitude de atendimento que consta do art. 6º da Lei 8.987, de 13/2/1995: 

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. 

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 

107. Em sua instrução, a unidade técnica busca caracterizar que os meios colocados à disposição 

dos usuários pela ANTT (câmeras do circuito fechado de TV e sistema de inspeção de tráfego), apesar 

de minimizar os problemas, não suprem a necessidade de comunicação direta e afrontam dispositivos 

do PER que indicam faculdades do usuário (“solicitar auxílio”, “informar acidentes” e “receber 

informações”), assim como todos os tempos de atendimento previstos, que são contados a partir do 

registro do incidente (no caso do 0800, da ligação direta do usuário). 

108. Como essa questão já deve ter sido enfrentada pela própria ANTT ou por órgãos estaduais 

que gerem rodovias concedidas, é oportuno que a agência reguladora verifique quais as soluções 

empregadas em outras concessões, de forma a garantir comunicação direta e universal dos usuários da 

rodovia a sistemas de atendimento ao usuário, no intuito de aplicá-las ao presente caso. 

109. Considerando que tal determinação envolve situação de insuficiência da opção regulatória, 

estando, pois, sutilmente mais afeta à discricionariedade do poder concedente – e não a inconsistências 

ou deficiências do EVTE, do PER ou da minuta do contrato –, entendo que poderá ser melhor 

contemplada por meio de recomendação. Assim, uma vez que a opção constante da presente concessão 

pode ser aperfeiçoada, nos termos da plenitude de atendimento prevista no art. 6º da Lei 8.987, de 

13/2/1995, cabe recomendar à ANTT que estabeleça obrigações claras para a concessionária de 

providenciar infraestrutura que garanta a comunicação direta e universal dos usuários da rodovia com 

os sistemas de atendimento ao usuário. 

VII.5 

110. No tocante à determinação relacionada a garantir a concomitância entre as obras de 

duplicação e respectivas melhorias (alínea “q”), apesar de existir regra contratual clara de que as 

melhorias devem ser feitas de forma simultânea com as obras de duplicação, o resultado esperado não 

está sendo obtido, mesmo depois da Portaria-ANTT 81, de 2/5/2014. 

111. O citado normativo tem sido pouco efetivo no sentido de garantir que as melhorias avancem 

no mesmo compasso da implantação das pistas duplas nos anos iniciais do contrato, segundo se 

verificou nas inspeções realizadas pelo Tribunal (BR-040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0 e BR-

163/MT - TC 023.217/2015-4). 

112. A agência argumenta que a lógica contratual possibilita à concessionária definir o plano de 

ataque, desde que respeitadas as metas anuais (percentuais) previstas no PER. 

113. A questão em análise está diretamente relacionada ao potencial descompasso, ao longo do 

período de duplicação da rodovia, entre as obras de ampliação de capacidade e melhorias (viadutos e 

passagens inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas, correções de traçado, por 

exemplo), constantes do EVTE, e a própria realização dessas obras pela concessionária ao longo desse 

período.  

114. Como, de modo geral, as melhorias (especialmente interconexões, retornos/passagens em 

desnível) são obras mais onerosas e demoradas, as empresas tendem a escolher, como primeira opção, 

segmentos a serem duplicados que não contenham tais intervenções. 

115. Esse fato gera um potencial desequilíbrio entre os valores previstos no EVTE (e que 

compõem a tarifa-teto) – resultante da ponderação dos custos de diferentes tipos de obras (pistas 

planas e em curva, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas, 

correções de traçado, por exemplo), e os das obras efetivamente realizadas pela concessionária, que, 

conforme dito, tendem a ser de segmentos que não contenham melhorias (viadutos e passagens 

inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas, correções de traçado, por exemplo). 
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116. Diante disso, acompanhando na essência a proposta da unidade técnica, cabe determinar à 

ANTT que promova a readequação dos valores relativos às obras de ampliação de capacidade e 

melhorias inseridos no EVTE, de forma que sua distribuição ao longo do período de duplicação da 

rodovia concentre as obras de melhorias na segunda metade desse período.  

117. Entendo que essa redistribuição dos valores das obras de ampliação de capacidade e 

melhorias no EVTE, ao longo do período de duplicação da rodovia, irá expressar mais fidedignamente 

a real evolução dessas obras pelas concessionárias, contribuindo para reduzir o valor da tarifa-teto da 

licitação, uma vez que permitirá reduzir os investimentos iniciais. 

VII.6 

118. Quanto à determinação relativa à revisão dos estudos para identificar, de forma inequívoca, 

se subsiste a necessidade de incluir novos “contornos obrigatórios em trechos urbanos”, bem como 

para suprimir do PER e da minuta do contrato as referências a “contornos opcionais em trechos 

urbanos” ou a “obras alternativas em trechos urbanos” (alínea “w”), apesar de a ANTT concordar que 

a hipótese de análise de contornos opcionais em 24 (vinte e quatro) meses pode ser dispensada, 

defende a sua manutenção uma vez que a necessidade poderia surgir no curso do período de execução 

contratual. 

119. Visando contextualizar a determinação em análise, transcrevo o seguinte trecho da instrução 

da unidade técnica, reproduzido no relatório precedente, verbis: 

“355.  Os ‘contornos opcionais’, como o próprio nome indica, são obras não obrigatórias cuja 

necessidade, em tese, não poderia ser prevista na fase de licitação, o que justificaria sua posterior 

inclusão no âmbito da concessão. 

356.  A previsão de ‘contornos opcionais’ seria razoável se considerássemos que durante o 

prazo de concessão, de trinta anos, um trecho inicialmente rural de rodovia fosse gradualmente 

impactado pelo vetor de crescimento de uma determinada cidade, o que demandaria a alteração do 

traçado da rodovia, por meio de um contorno, para afastá-la das interferências urbanas. 

357.  Observa-se, no entanto, que a aprovação de novos contornos deverá ocorrer em até 24 

meses da assunção da rodovia por parte da concessionária, período por demais abreviado para que 

as condições vigentes à época dos estudos sejam significativamente alteradas para caracterizar 

eventual imprevisibilidade dos contornos. 

358.  Em outras palavras, a necessidade de tais obras pode e deve ser avaliada previamente à 

licitação para que, se for o caso, sejam incluídas de imediato no edital como contornos obrigatórios e 

submetidas à ampla concorrência entre as empresas que participarão do certame em prol da 

modicidade tarifária e em consonância com os princípios que regem a administração pública. 

359.  Não bastasse a inadequação da previsão de ‘contornos opcionais’ nos moldes propostos 

(intervenções passíveis de serem previstas anteriormente à licitação), recaem sobre tais obras as 

mesmas indefinições relativas ao equilíbrio econômico-financeiro já comentadas anteriormente. 

360.  Os ditos ‘contornos opcionais’, se aprovados na forma proposta, ensejam enriquecimento 

extraordinário da concessionária, uma vez que será remunerada pela obra do contorno, segundo o 

valor que indicar como necessário (não aferido por procedimento licitatório) e, ao mesmo tempo, 

desonerada de suas obrigações de duplicação para o segmento a ser contornado, haja vista que para 

o trecho em pista simples a ser suprimido das metas de duplicação não incide qualquer regra para o 

reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da não execução da duplicação prevista. 

361.  Em suma, a previsão de ‘contornos opcionais em trechos urbanos’ apenas corrobora a 

insuficiência dos estudos encaminhados pela ANTT em termos da avaliação da necessidade de 

contornos urbanos, o que demanda que sejam refeitos nesse sentido, evitando-se majoração futura de 

tarifas por evento passível de ser previsto nesta etapa”. 

120. Dessa forma, considero que os contornos opcionais, nas condições previstas no PER, devem 

substituir obras de duplicação que devem ser realizadas nos primeiros sete anos de contrato, período 

que se encontra no horizonte de um projeto rodoviário e, portanto, perfeitamente previsível antes da 

licitação. 
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121. No caso concreto, a figura dos “contornos opcionais” pode ser suprimida, o que não obsta 

que um contorno cuja necessidade seja detectada posteriormente possa ser executado, pois tais 

intervenções têm mecanismos suficientes no contrato. 

122. Ainda sobre essa questão, é importante destacar que, na hipótese de o modelo de concessão 

contemplar duplicações ao final da vigência contratual – o que não é o caso –, a previsão de contornos 

opcionais poderá ser retomada com os ajustes pertinentes. 

123. Dessa forma, adiro à determinação proposta pela unidade instrutiva. 

VII.7 

124. Ainda dentro da análise do Programa de Exploração da Rodovia (PER), em que pese a 

ANTT não ter apresentado questionamento quanto a determinação constante da alínea “u” do item 537 

da instrução de peça 32, reproduzida no relatório precedente, considero importante esclarecer sobre a 

inclusão da ponte sobre o Rio Iguaçu, necessária ao contorno obrigatório de São Mateus do Sul/PR. 

125. Embora o “Volume 3 – Tomo VII – Ampliação e Melhorias” (peça 29, p. 36, imagem a 

seguir) do EVTE indique claramente que uma ponte sobre o Rio Iguaçu deverá ser construída para 

viabilizar a execução do contorno obrigatório de São Mateus do Sul/PR, a mesma não consta do 

EVTE, do PER e da minuta do contrato. 

126. Entendo que deixar que a Obras de Arte Especiais (OAE) em questão, que a princípio se 

sabe necessária e que encerra porte considerável (ponte atual tem 240 m), seja incluída posteriormente 

na tarifa de pedágio, é procedimento que, além de atentar contra os princípios que norteiam a 

administração pública, tende a onerar o usuário com tarifas maiores do que aquelas que seriam obtidas 

com a inclusão da obra previamente à licitação. 

127. Assim, em se tratando de obra que sabidamente deve ser executada, não é admissível 

abdicar da ampla concorrência, julgamento objetivo e seleção da proposta mais vantajosa que advém 

de sua inclusão no edital de licitação, de modo que os estudos devem ser reformulados para incluí-la. 

 

VIII 

128. Quanto à análise da minuta do contrato, embora tradicionalmente não figure no 1º estágio 

do acompanhamento dos processos concessórios, entendeu-se por bem avaliar dispositivos do ajuste 

que podem, direta ou indiretamente, repercutir no fluxo de caixa da concessão. 

129. O exame desse tópico pela SeinfraRodovia resultou na proposição de 13 (treze) 

determinações à ANTT para serem atendidas previamente à publicação do edital de concessão da 

rodovia (alíneas “y”, “z” e “aa” a “kk” do item 537 da instrução de peça 32, reproduzida no relatório 

precedente), uma determinação e uma recomendação à agência (respectivamente alíneas “c” do item 

538 e “g” do item 539, ambos da instrução de peça 32). 

130. Dessas 13 (treze) determinações do item 537, em 6 (seis) a ANTT apresentou divergências 

em relação à posição defendida pela SeinfraRodovia (alíneas y, z, aa, hh, jj, kk). As alíneas “y” e “jj”, 

que tratam da questão do termo de arrolamento de bens da rodovia, foram abordadas no tópico 

anterior. 

VIII.1 

131. Em relação à exigência de apresentação de projetos, preferencialmente executivos, 

previamente ao início das obras (alínea “z”), argumenta a ANTT que o risco de projeto é do 

concessionário, servindo à agência exclusivamente para fins de aferição da adequação da solução 

técnica proposta para atendimento ao PER (características funcionais do projeto de acordo com o 

PER). 

132. Afirma que a exigência prévia de projeto executivo é dispensável sob o regime de 

concessões, implica incluir rito procedimental que irá burocratizar o processo fiscalizatório e atrasar o 

início das obras, com riscos sobre o fluxo de caixa do empreendimento (e logo, sobre sua 

competitividade e pedágio cobrado do usuário). 

133. A elaboração de projetos executivos é inerente às obras de engenharia, conforme 

dispositivos legais mencionados nos itens 380-395 da instrução constante do relatório precedente (Lei 

8.666/1993, arts. 6º, inciso X, e 7º; e Resolução-Confea 361, de 10/12/1991), plenamente aplicáveis às 
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concessões. Portanto, não é factível que a empresa execute o empreendimento sem projeto detalhado, 

preferencialmente executivo, conforme argumenta a ANTT. 

134. Mesmo existindo projeto executivo, a ANTT contenta-se apenas com a apresentação de 

anteprojeto, elemento ineficiente para avaliar os trabalhos propostos pela concessionária, em relação 

aos manuais e normas técnicas e aos parâmetros de desempenho estabelecidos. 

135. Entendo que a apresentação efetiva do projeto, preferencialmente executivo, antes do início 

das obras não significa que a agência necessite avaliar pormenorizadamente itens como quantitativos e 

custos empregados, nos moldes que se faz no controle de uma obra pública quando contratada 

exclusivamente com base na Lei 8.666/1993, até porque já existe precificação ex ante das obras 

previstas. 

136. Ainda que o risco de projeto seja do concessionário, a ANTT pode e deve tomar 

conhecimento do projeto mais detalhado, preferencialmente executivo, previamente às obras, de forma 

a prevenir falhas que venha a detectar, acompanhar a etapa de execução dos serviços e, principalmente, 

atestar a efetiva conclusão das obras. Reitero que a verificação do cumprimento das obrigações de 

ordem funcional por parte da agência será facilitada com o projeto mais detalhado em mãos. 

137. Assim, manifesto concordância à proposta de encaminhamento da unidade técnica 

especializada no sentido de estabelecer, no PER e na minuta do contrato, que as concessionárias 

deverão apresentar os projetos, preferencialmente executivos, previamente ao início das obras. 

VIII.2 

138. No tocante à determinação cujo objetivo é esclarecer de forma inequívoca que a conclusão 

das obras ocorre somente quando o projeto, preferencialmente executivo, apresentado pela 

concessionária e avaliado pela ANTT estiver efetivamente implantado (alínea “aa”), em que pese a 

posição defendida pela agência segundo a qual o atual modelo é o que melhor equilibra a 

sustentabilidade do projeto com o conjunto de obrigações das concessionárias, entendo que a questão 

tem total compatibilidade com a cláusula prevista na minuta do contrato de concessão, conforme 

mostrarei a seguir. 

139. O cerne da questão em análise diz respeito ao próprio conceito de “conclusão” defendido 

pela agência, que é, em verdade, uma execução parcial de obras ou serviços de determinado trecho que 

permite a abertura ao tráfego, contrariando os dispositivos da minuta contratual encaminhada e 

permitindo antecipação de receitas às concessionárias. 

140. No próprio Memorial apresentado, a ANTT deixa claro que as obras têm sido entregues 

incompletas. Chega ao ponto de calcular o que um atraso de dois meses representaria em termos 

tarifários. 

141. Ora, as empresas entram no certame cientes de que deverão “concluir” as obras em 

determinado prazo, de modo que o cálculo citado não merece ser considerado. Na verdade, o que 

efetivamente acontece é que as empresas concessionárias estão antecipando receitas sem que 

entreguem o que foi acordado. 

142. Importante destacar que a subcláusula 10.3.1 da minuta do contrato da BR-

476/153/282/480/PR/SC estabelece que as obras de duplicação e respectivas melhorias deverão 

estar concluídas e em operação nos prazos e nas condições estabelecidas no PER, observados o 

escopo, os parâmetros técnicos e os parâmetros de desempenho previstos (peça 7, p. 22-24). 

143. Essa subcláusula também traz parâmetros de desempenho a serem observados para o 

recebimento das obras e serviços e que deverão ser observados para que sejam consideradas atendidas 

as metas de duplicação, motivo pelo qual a redação contratual deve ser explícita nesse sentido a fim de 

dirimir questionamentos futuros. 

144. Em que pese tal dispositivo contratual, verificou-se, nas fiscalizações realizadas (BR-

040/DF/GO/MG - TC 014.731/2015-0; BR-163/MT - TC 023.217/2015-4), que as empresas, em busca 

de anteciparem as metas de duplicação e acelerarem a cobrança de pedágio, entregam as obras de 

forma incompleta, apenas com os elementos indispensáveis à abertura ao tráfego. Sem projetos mais 

detalhados, a agência pode ter dificuldade para atestar a própria implementação desses projetos, o 
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escopo, os parâmetros técnicos e os parâmetros de desempenho previstos contratualmente para as 

obras. 

145. Esse procedimento permite que as concessionárias permaneçam por meses a fio realizando 

serviços que já deveriam estar prontos para que as metas de duplicação fossem consideradas atendidas, 

o que resulta em ganhos indevidos para tais empresas, que adiantam artificialmente o início da 

cobrança de pedágio e, ainda, se credenciam ao recebimento de bonificação por presumida antecipação 

das metas anuais, conforme metodologia de cálculo do fator D, parte componente do reajuste tarifário. 

146. Da mesma forma que realçado no tópico anterior, repiso meu entendimento quanto à 

avaliação da efetiva implementação do projeto, preferencialmente executivo, não significa que a 

agência necessite realizar essa avaliação nos moldes que se faz no controle de uma obra pública 

quando contratada exclusivamente com base na Lei 8.666/1993, mas sim que seja assegurado o 

atendimento quanto às suas características funcionais, ao escopo e aos parâmetros de desempenho e 

técnicos previstos no PER. 

147. Diante disso, acolho a determinação sugerida pela unidade instrutiva com vistas a que seja 

esclarecido, na minuta do contrato, de forma inequívoca, que a conclusão das obras ocorre somente 

quando o projeto, preferencialmente executivo, apresentado pela concessionária e avaliado pela 

agência estiver efetivamente implantado. 

VIII.3 

148. Em relação à determinação que trata da fiscalização do tráfego de veículos com eixos 

suspensos (alínea “hh”), a ANTT informa que o prazo de 90 (noventa) dias dado para as 

concessionárias de rodovias reguladas pela agência apresentarem suas propostas operacionais para 

verificação da condição de vazio dos caminhões, conforme Resolução-ANTT 4.898, de 13/10/2015, 

foi prorrogado. 

149. Informou, também, que a metodologia para verificação da condição de “vazio” e seus 

respectivos custos ainda não foram definidos e que assim que houver essa definição, a 

responsabilidade poderá ser alocada previamente no contrato. 

150. Oportuno destacar que o art. 2º do Decreto 8.433, de 16 de abril de 2015, que dispõe sobre a 

regulamentação do art. 17 da Lei 13.103/2015 (“Os veículos de transporte de cargas que circularem 

vazios não pagarão taxas de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos”), estabeleceu: 

Art. 2º Os veículos de transporte de carga que circularem vazios ficam isentos da cobrança de 

pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. 

§ 1º Os órgãos ou entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção de que trata 

o caput. 

(...) 

§ 3º Para as vias rodoviárias federais concedidas, a regulamentação de que trata o § 1º será 

publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT no prazo máximo de cento e 

oitenta dias, contado da publicação deste Decreto, observada a viabilidade econômica e o interesse 

público. 

151. Considerando que o prazo de 180 dias venceu em outubro passado e até o momento a 

ANTT não dispôs sobre as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção da cobrança de 

pedágio sobre tráfego de veículos com eixos suspensos, entendo necessário alterar a proposta da 

unidade técnica no sentido de determinar à ANTT que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, defina 

a metodologia e respectivos custos da fiscalização do tráfego de veículos com eixos suspensos, de que 

trata a Lei 13.103/2015, aplicando-a aos futuros processos de concessões rodoviárias. 

VIII.4 

152. No tocante à determinação relativa ao Fator “Q” – indicador de qualidade que avalia os 

parâmetros de disponibilidade da rodovia (ID) e de nível de acidentes com vítimas na rodovia (IA) –, 

(alínea “kk”), a ANTT defende que a metodologia não seja alterada e que empresas inadimplentes 

sejam beneficiadas pelo fator. 
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153. A avaliação da SeinfraRodovia mostra que empresas inadimplentes em suas obrigações 

contratuais deturpam os objetivos perseguidos pelo Fator “Q”, pois mesmo com níveis de acidentes 

absolutos extremamente altos (inclusive fatais), decorrentes de não execução da duplicação da rodovia, 

essas empresas podem ser beneficiadas pela aplicação desse fator. 

154. Considerando a pertinência com que a SeinfraRodovia tratou essa questão, bem como o 

potencial impacto da aplicação do Fator ‘Q” na tarifa do pedágio, oportuno a transcrição dos seguintes 

trechos da instrução dessa unidade, reproduzido no relatório precedente: 

“480. O fator Q é um indicador de qualidade no qual são avaliados dois parâmetros, o 

indicador de disponibilidade da rodovia (ID) e o indicador do nível de acidentes com vítimas na 

rodovia (IA), para determinado período de mensuração (t): 

Fator Q = IDt + IAt 

481.  O ID tem por objeto aferir o nível de disponibilidade das faixas de rolamento da rodovia, 

de forma a reduzir a tarifa básica de pedágio de acordo com a ausência de aproveitamento e fruição 

da rodovia pelos usuários. 

482.  Em se tratando de um parâmetro com impacto redutor da tarifa, calculado a partir de 

informações prestadas pela concessionária (ANTT não detém condições de verificá-lo nos moldes 

atuais em que exerce sua fiscalização) e aferido somente a partir do sexto ano após a assunção da 

rodovia (quando já deverá estar duplicada e recuperada, sem necessidade de grandes obras que 

interrompam o tráfego nas faixas de rolamento), pode-se desde já antecipar que será virtualmente 

inaplicável. 

483.  A ANTT encaminhou planilha em que simulou o cálculo do ID para a Concessionária 

Nova Dutra (BR-116/SP/RJ), que vem pleiteando a inclusão de obras de ampliação de capacidade ao 

final da vigência contratual, sob alegação de que sua operação seria crítica, obrigando-a a 

interromper o tráfego reiteradas vezes por conta da operação na Serra das Araras. 

484.  Mesmo para uma rodovia que vem sendo apontada como crítica pela parte interessada na 

prorrogação, o ID resultou nulo para a avaliação feita pela ANTT (planilha ‘Índice de 

Disponibilidade – Nova Dutra’, \\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos). 

485.  Disso resulta que o fator Q, se for utilizado na composição da tarifa, o será em 

decorrência do indicador do nível de acidentes, que poderá apenas incrementar a tarifa básica de 

pedágio de acordo com a melhora propiciada nas condições de segurança dos usuários. 

486.  O IA para fins de aplicação do fator Q será obtido a partir da variação do nível de 

acidentes da rodovia em relação ao ano anterior [ΔISt (Lote)] ou do confronto dessa variação em 

relação às demais concessões com previsão de apuração semelhante [(ΔISt (Lote) – ΔISt 

(concessões)], prevalecendo, na tarifa, a metade do maior dos dois valores apurados: 

IA = 0,5 x MAX [ΔISt (Lote) – ΔISt (concessões); ΔISt (Lote)] 

487.  Importante mencionar que para se beneficiar do incremento tarifário em questão, a 

concessionária deve cumulativamente ter desempenho melhor que a média setorial no período e 

também superar o melhor índice histórico previamente registrado para o lote concedido: 

ΔISt (Lote) ≥ ΔISt (concessões) 

ISt (Lote) ≥ IS (Lotemín) 

488.  Diferentemente do previsto para o ID, a aferição do IA, conforme item 1.5 do Anexo 7 da 

minuta contratual, ocorre logo a partir do início da cobrança de pedágio: 

1.5 A aferição do Indicador do Nível de Acidentes terá início a partir do início da cobrança de 

Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir 

ao decurso de 24 (vinte e quatro) meses contados do início da cobrança de Tarifa de Pedágio. 

489.  A prematura aferição e aplicação do ID é procedimento temerário e que pode gerar 

impacto significativo na tarifa sem que a concessionária execute qualquer serviço que exceda suas 

obrigações contratuais e, em alguns casos, que se beneficie do incentivo até mesmo em condições de 

inadimplência contratual. 
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490.  Isso porque nos anos iniciais (84 meses) de contrato a concessionária está encarregada de 

executar a duplicação de todo o trecho concedido e de promover a completa recuperação da rodovia 

existente, intervenções que tendem a reduzir drasticamente os acidentes na rodovia. 

491.  Nesse período, é de se esperar que os índices de acidentes sejam naturalmente reduzidos 

ano após ano, o que ensejará sucessivos incrementos tarifários pela apuração do ΔISt (Lote) não 

refreados pelo critério do ISt (Lote) ≥ IS (Lotemín), que também será continuamente atendido. 

492.  O critério setorial, nos moldes propostos, também resulta em comparações pouco 

razoáveis, uma vez que num mesmo período de apuração poderão estar sendo cotizadas rodovias 

completamente duplicadas/recuperadas com outras em estágios iniciais de implantação dos serviços, 

que serão sempre beneficiadas na comparação com empreendimentos mais maduros. 

493.  Isso ensejará situação paradoxal na qual a concessionária que administra a rodovia de 

pior qualidade em termos de segurança viária (rodovia com poucos trechos duplicados, parcialmente 

recuperada e com alta mortalidade decorrente de colisões frontais) receberá o maior fator Q e, como 

consequência, maior incremento tarifário; uma vez que tenha superado seus índices prévios e os 

índices setoriais apurados com base em rodovias já estabilizadas. 

494.  É possível até que uma concessionária que deixe de executar a duplicação, obra 

imprescindível para melhorar a segurança dos usuários e reduzir as fatalidades, possa se locupletar 

com o fator Q, adotando, por exemplo, melhor sinalização e controle de velocidade em pontos 

críticos, o que é de todo inaceitável. 

495.  Em vista de questionamentos do Tribunal, a ANTT encaminhou uma simulação com o 

cálculo do IA para treze rodovias concedidas em anos anteriores, cujos dados foram utilizados na 

elaboração do quadro abaixo (Planilha ‘Índice do Nível de Acidentes com Vítimas’, em 

\\_sarq_prod\Grupos\GT_Regulacao\Rodovia do Frango - Estudos). 

 
496.  Mesmo se tratando de mera simulação (os treze contratos não previam o fator Q), pode-se 

verificar, desde logo, a magnitude que pode assumir o IA e, por consequência, o fator Q, a ser 

repassado às tarifas de pedágio. No ano de 2014, a apuração do índice permitiria que cinco 

concessionárias tivessem aumentos tarifários decorrentes do índice de qualidade superiores a 8%. 

497.  No caso mais emblemático, a Via Bahia, empresa que tem se notabilizado por sucessivos 

descumprimentos contratuais, faria jus, em 2013, a um aumento tarifário de 41,21%, que compensaria 

com sobras todas as penalidades decorrentes de inadimplências contratuais anteriores, possivelmente 

por ter disponibilizado algumas das obras que há muito deveria ter entregue. 

Concessionária Ano - contrato IA2010 IA2011 IA2012 IA2013 IA2014

Incremento 

total na tarifa(1)

Nova Dutra 1995 0 -1,34% -0,85% -0,44% 1,93% -2,63%

Concer 1995 0 4,65% 1,21% -1,66% 8,81% -1,66%

CRT 1995 0 4,61% -2,90% 3,63% 1,88% -2,90%

Concepa 1997 0 -4,24% 6,71% 4,67% -3,92% -8,16%

Eco Sul 1998 0 -2,00% -3,55% 1,25% -16,78% -22,33%

Planalto Sul 2008 0 3,67% -1,66% -3,15% 2,05% -4,80%

Litoral Sul 2008 0 0,95% 4,61% 3,95% -2,96% -2,96%

Régis Bittencourt 2008 0 -0,15% -0,01% -3,65% -0,59% -4,39%

Fernão Dias 2008 0 1,91% -2,91% 1,85% -9,48% -12,39%

Fluminense 2008 0 5,76% -5,17% 5,28% -2,07% -7,24%

Transbrasiliana 2008 0 6,68% -5,03% 5,62% -8,21% -13,25%

Rodovia do Aço 2008 0 -8,21% 37,52% -0,01% -9,01% -17,23%

Via Bahia 2009 - - 7,05% -41,21% -9,74% -50,95%

(1) Apenas  os  va lores  negativos  representam incremento na tari fa  (redução de acidentes)
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498.  De forma geral, as concessões mais maduras (Nova Dutra, Concer e CRT) tiveram 

acréscimos tarifários de menor monta decorrentes do IA, enquanto aquelas mais recentes receberam 

benefícios maiores, exceção feita à Concepa, que teve várias obras de duplicação entregues no 

período de apuração e a Eco Sul, que teve um segmento expurgado de seu contrato de concessão. 

499.  Se as concessões cujos contratos foram assinados em 2008 tiveram desempenho expressivo 

em termos de IA, mesmo sem prever a duplicação completa dos trechos concedidos em muitos casos, é 

possível que os novos lotes recebam benefícios ainda maiores apenas decorrentes da integral 

duplicação da rodovia. 

500.  Recentemente, em manifestação encaminhada pela ANTT no âmbito do TC 014.731/2015-

0, a agência relatou ter ocorrido uma redução de 31% dos acidentes na BR-040/DF/GO/MG apenas 

com a duplicação de 10% e pequenas melhorias advindas da fase de trabalhos iniciais (peça 19, p. 17 

daqueles autos): 

35. Além de todos os serviços de recuperação da rodovia realizados pela Concessionária VIA 

040, os usuários que trafegam no trecho concedido contam com serviços de atendimento médico e 

mecânico desde a data de 22 de outubro de 2014, dentre outros serviços que compõem a operação 

rodoviária no trecho, contribuindo significativamente para a redução estimada de 31% no número de 

acidentes e 23% no número de mortes na rodovia. 

501.  Dada a dimensão possível do aumento, causa preocupação também, o fato de que não 

existe limitador percentual para o IA, apenas a possibilidade do diferimento do seu valor, nos termos 

da subcláusula 3.8 do Anexo 7 (peça 7, p. 87): 

3.8 Se da aplicação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia resultar acréscimo superior 

a 3% (três por cento) sobre o valor da Tarifa Básica de Pedágio, o acréscimo poderá, a critério da 

ANTT, alternativamente à sua aplicação no valor da Tarifa Básica de Pedágio, ser computado na 

aplicação do Fator C nos anos posteriores, buscando evitar grandes oscilações tarifárias. 

502.  Ou seja, pela formulação atual, o IA poderá influenciar significativamente a tarifa nos 

primeiros anos de concessão e deverá exercer pequeno impacto depois de concluídas as obras 

principais, o que frustra os objetivos perseguidos pelo Fator Q de induzir as empresas a perseguirem 

melhoras qualitativas contínuas e que excedam as obrigações contratuais para proporcionar maior 

segurança aos usuários. 

503.  Mesmo nos casos de concessões antigas, a execução de novas obras, a exemplo daquelas 

condicionadas ao volume de tráfego, poderá induzir a aumentos expressivos de tarifa decorrentes do 

simples cumprimento contratual, distorcendo o caráter de incentivo às empresas de superarem suas 

obrigações ordinárias”. 

155. Corroboro a análise da unidade técnica. Ficou demonstrado, com base em dados fornecidos 

pela própria agência, que a concepção atual do Fator “Q” embute riscos de grandes majorações 

tarifárias sem qualquer contrapartida de serviços que excedam as obrigações contratuais. Assim, com 

fundamento na necessidade de que o equilíbrio econômico-financeiro contratual seja preservado, nos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, se faz 

imperativo que a ANTT reavalie o Fator “Q”, inclusive quanto à sua própria manutenção ou exclusão. 

156. Diante do exposto, cabe determinar à ANTT que reavalie o Fator “Q” da minuta do contrato 

de modo que sua fórmula de cálculo leve em consideração, minimamente, as características apontadas 

pela unidade técnica nos subitens da proposta de determinação constante da alínea “kk” do item 537 da 

instrução da SeinfraRodovia, reproduzida no relatório precedente. 

IX 

157. Em relação ao último tópico do exame técnico (avaliação dos custos operacionais), a análise 

da unidade instrutiva resultou na proposição de 3 (três) determinações à ANTT (alíneas “ll” a “nn” do 

item 537 da instrução de peça 32, transcrita no relatório precedente), para as quais a agência 

apresentou divergências apenas quanto à contida na alínea “nn”, que trata dos custos da rubrica 

“transporte de valores”. 

158. A ANTT reconheceu a necessidade de reavaliar esses custos, mas não explicitou as 

diferenças substanciais entre os novos estudos e aqueles referentes às concessões da terceira etapa, fase 
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3. Ao final, defendeu que seja estabelecido novo valor com base em orçamentos atuais realizados no 

âmbito dos estudos já entregues no processo de PMIs. 

159. Como os custos anteriormente previstos são significativamente menores do que os ora 

apresentados pela ANTT no Memorial (custo médio do transporte: R$ 2,79/km na fase III versus 

R$ 14,58/km nas planilhas de 16/10 da Rodovia 476/153/282/480 e R$ 13,08 na Rodovia 364/365), 

foram considerados suficientes e compuseram a tarifa de pedágio que ainda resultou em deságio, não 

vejo razão para privilegiar as tais cotações com valores extremamente superiores aos anteriores. 

160. Diante disso, adiro ao encaminhamento proposto pela unidade instrutiva, que consiste em 

determinar à ANTT que retifique os custos da rubrica “transporte de valores”, contida na despesa 

“Arrecadação de pedágios” do modelo operacional dos estudos de viabilidade, para valores 

compatíveis com os valores estimados para as concessões integrantes do Programa de Investimentos 

em Logística, pertencente à terceira etapa – fase III (2013 e 2014). 

 

X 

161. Finalizando, ressalto a importância do trabalho realizado pelo Tribunal, em procedimento 

delineado pela legislação, no que se refere às outorgas de concessões rodoviárias, o que tem 

contribuído sobremaneira para o aprimoramento do sistema rodoviário brasileiro, em benefício da 

infraestrutura do País, da redução do “custo Brasil” e, principalmente, dos usuários das rodovias, que 

passam a ter melhor segurança e conforto no tráfego rodoviário. 

162. Não poderia deixar de registrar os cumprimentos à Secretaria de Fiscalização de 

Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRodovia) pela celeridade, acuidade no exame da documentação, 

preparo técnico, senso de interesse público e, especialmente, pela profundidade e assertividade das 

propostas de encaminhamento, que contribuirão para o aprimoramento deste e dos vindouros processos 

de outorga de concessão para exploração de rodovia.  

163. Registro, também, agradecimentos aos técnicos da ANTT pelo empenho com que atuaram 

nas reuniões com meu Gabinete. 

164. Considero oportuno acrescentar determinação à ANTT para que aplique aos futuros 

processos concessórios de rodovias, quando couber, as determinações a serem cumpridas previamente 

à publicação do edital de concessão da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC, propostas no subitem 9.2 

do acórdão destes autos. 

165. Diante de todo o exposto, endosso a proposta da SeinfraRodovia de aprovar com ressalvas o 

primeiro estágio de fiscalização da outorga de concessão do trecho da rodovia 

BR-476/153/282/480/PR/SC, condicionando a publicação do instrumento convocatório à correção das 

falhas ou impropriedades detectadas nos presentes autos e no processo a ele apensado – TC 

035.875/2015-1, representação formulada pelo Procurador da República no Município de Chapecó/SC, 

Dr. Carlos Humberto Prola Júnior. 

166. Dessa forma, além de ratificar a quase totalidade das propostas da unidade técnica 

especializada, acolho as propostas constantes do processo apensado e acrescento medidas destinadas 

ao atendimento do princípio da motivação dos atos administrativos, à aplicação de metodologia para 

avaliar a adequação dos estudos de demanda de futuras concessões rodoviárias e ao envio de cópia da 

instrução de peça 9 do TC 035.875/2015-1 e da deliberação que vier a ser prolatada nos presentes 

autos ao citado representante. 

Assim, Voto no sentido de que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste 

Colegiado. 
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1.1. Apenso: TC 035.875/2015-1. 

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Desestatização. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (04.898.488/0001-77). 

4. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – MT. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRodovia). 

8. Representação legal: 

8.1. Leilane Morais Alcântara e outros, representando a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres.  

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos do primeiro estágio do acompanhamento do 

processo de outorga de concessão da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC, popularmente denominada 

“Rodovia do Frango”; 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 3º, inciso 

I, da Instrução Normativa-TCU 46/2004, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. aprovar, com ressalvas, o primeiro estágio do acompanhamento do processo de outorga de 

concessão para exploração da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC, popularmente denominada 

“Rodovia do Frango”; 

 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 

43, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do 

TCU, que, previamente à publicação do edital de concessão da rodovia BR-476/153/282/480/PR/SC: 

 9.2.1. aprimore e envie ao Tribunal a metodologia de cálculo do desconto de reequilíbrio (Fator 

“D”), de modo a desestimular o inadimplemento relativo às obras pactuadas e impactar 

suficientemente o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato dentro de prazo razoável (itens 108-

131 da instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão); 

 9.2.2. altere a redação do Programa de Exploração da Rodovia (PER) para: 

 9.2.2.1. indicar que o parâmetro de desempenho relacionado à “ausência de juntas e trincas sem 

selagem” aplica-se somente a pavimentos rígidos (itens 158-164 da instrução de peça 32); 

 9.2.2.2. indicar que o parâmetro de desempenho relacionado a “desníveis entre a faixa de tráfego 

e o acostamento (tolerância máxima)” aplica-se aos acostamentos externo e interno (itens 165-177 da 

instrução de peça 32); 

 9.2.2.3. distinguir a “correção de depressão no encontro com a via”, exigida no prazo de doze 

meses, da “ausência de depressão no encontro com a via”, prevista para 84 meses (itens 206-210 da 

instrução de peça 32); 

 9.2.2.4. esclarecer que as atividades de recuperação/substituição emergencial previstas para os 

trabalhos iniciais abrangem intervenções em todos os elementos de drenagem e obras de arte correntes 

que estejam danificados, em consonância com o EVTE (itens 211-218 da instrução de peça 32, e 82-87 

do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.2.5. esclarecer que eventuais acréscimos na extensão total de duplicação, em decorrência da 

execução de contornos obrigatórios em trechos urbanos, serão deduzidas na meta do 6º ano das obras 

de ampliação (itens 326-354 da instrução de peça 32);  

 9.2.2.6. indicar que a concessionária deverá executar as interconexões necessárias à viabilização 

do contorno de São Mateus do Sul/PR, sem direito a reequilíbrio econômico-financeiro, e que receberá 

apenas pelos custos de desapropriação que excederem o montante indicado na subcláusula 9.1.3 da 

minuta contratual (itens 326-354 da instrução de peça 32); 

 9.2.3. compatibilize as soluções previstas no PER para a eliminação de desnível entre a faixa de 

tráfego e o acostamento com aquelas dadas nos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e 
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ambiental (EVTE) (itens 165-177 da instrução de peça 32, e 23-27 do voto que acompanha este 

acórdão);  

 9.2.4. compatibilize o PER às quantidades do EVTE, preferencialmente mediante instalação das 

tachas refletivas ao longo de toda a rodovia na etapa dos trabalhos iniciais, proporcionando aos 

usuários condições mais seguras e garantindo a compatibilização com as rodovias federais não 

concedidas (itens 188-196 da instrução de peça 32, e 73-81 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.5. esclareça no EVTE, PER e minuta do contrato o que se entende por sistemas elétricos e de 

iluminação e qual a atuação da concessionária sobre esses sistemas (itens 219-228 da instrução de peça 

32, e 88-99 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.6. compatibilize as rubricas relativas a sistemas elétricos e de iluminação constantes do 

EVTE com o PER e a minuta contratual (itens 219-228 da instrução de peça 32, e 88-99 do voto que 

acompanha este acórdão); 

 9.2.7. estabeleça obrigações contratuais objetivas para a concessionária providenciar a 

implantação de sistemas elétricos e de iluminação nas obras de melhorias que vier a executar, em 

consonância com o EVTE, beneficiando também aquelas já existentes, em consonância com outros 

dispositivos do PER (itens 219-228 da instrução de peça 32); 

 9.2.8. compatibilize as áreas mínimas exigidas das bases operacionais no PER com aquelas 

previstas no EVTE, e revise a redação do PER para indicar quais os parâmetros técnicos a serem 

observados para as bases operacionais provisórias (itens 268-284 da instrução de peça 32); 

 9.2.9. evidencie no PER que o prazo aplicável às intervenções em edificações/instalações 

existentes é válido mesmo quando necessitarem, além de reforma, de obras de construção e/ou 

ampliação (itens 285-296 da instrução de peça 32); 

 9.2.10. assinale prazo para a apresentação dos estudos de localização dos equipamentos de 

controle de velocidade e submissão ao órgão de trânsito competente, de sorte a garantir sua instalação 

em doze meses após a assunção da rodovia pela concessionária (itens 297-300 da instrução de peça 

32); 

 9.2.11 relacione no Apêndice A todos os trechos previamente duplicados na rodovia (itens 301-

310 da instrução de peça 32); 

 9.2.12. defina prazo para a implantação de melhorias previstas em trechos duplicados 

previamente à concessão (itens 311-325 da instrução de peça 32);  

 9.2.13. promova a readequação dos valores relativos às obras de ampliação de capacidade e 

melhorias inseridos no EVTA, de forma que sua distribuição ao longo do período de duplicação da 

rodovia concentre as obras de melhorias na segunda metade desse período (itens 311-325 da instrução 

de peça 32, e 110-117 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.14. unifique a terminologia utilizada para os contornos urbanos no PER e na minuta 

contratual (itens 326-354 da instrução de peça 32);  

 9.2.15. estabeleça mecanismos para o reequilíbrio econômico-financeiro contratual em 

decorrência das alterações de extensão em pista simples a ser contornada (itens 326-354 da instrução 

de peça 32);  

 9.2.16. revise o EVTE, o PER e a minuta do contrato para incluir a ponte sobre o Rio Iguaçu, 

necessária ao contorno obrigatório de São Mateus do Sul/PR, no equacionamento econômico da 

concessão previamente ao leilão (itens 326-354 da instrução de peça 32); 

 9.2.17. revise os estudos para identificar, de forma inequívoca, se subsiste a necessidade de 

incluir novos “contornos obrigatórios em trechos urbanos”, e suprima do PER e da minuta do contrato 

as referências a “contornos opcionais em trechos urbanos” ou “obras alternativas em trechos urbanos” 

(itens 355-365 da instrução de peça 32, e 118-123 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.18. compatibilize o prazo de atendimento da rodovia à classe I-A aos prazos de duplicação 

estabelecidos no PER e na minuta do contrato (itens 366-368 da instrução de peça 32); 

 9.2.19. esclareça, na minuta do contrato, que a assunção da rodovia por parte da concessionária 

não se limita aos bens que constam do termo de arrolamento, mas abrange todo o sistema rodoviário, 

sob responsabilidade da União e de seus entes, concedido (itens 371-379 da instrução de peça 32); 
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 9.2.20. estabeleça, no PER e na minuta do contrato, que as concessionárias deverão apresentar 

os projetos, preferencialmente executivos, previamente ao início das obras (itens 380-395 da instrução 

de peça 32, e 131-137 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.21. esclareça, na minuta do contrato, de forma inequívoca, que a conclusão das obras 

somente ocorre quando o projeto, preferencialmente executivo, apresentado pela concessionária e 

avaliado pela agência estiver efetivamente implantado (itens 396-399 da instrução de peça 32, e 138-

147 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.22. suprima o item (iii) da subcláusula 10.3.1 da minuta do contrato de concessão (itens 399-

409 da instrução de peça 32); 

 9.2.23. estabeleça, no PER e na minuta do contrato, mecanismos para evitar que melhorias mais 

complexas, onerosas e funcionalmente superiores sejam substituídas por outras que não preservem o 

mesmo grau de qualidade do contrato, mantendo-se, em caso de substituições, inalterado o equilíbrio 

econômico-financeiro da avença (itens 410-415 da instrução de peça 32); 

 9.2.24. altere a redação da subcláusula 10.4.5 da minuta do contrato, para compatibilizá-la com 

aquelas que tratam do recebimento de obras (itens 416-418 da instrução de peça 32); 

 9.2.25. reavalie todas as cláusulas contratuais que tratam de obras executadas pelo poder 

concedente, de modo a adequá-las ao objeto da contratação e atender ao interesse do usuário – 

prestação de serviço adequado e modicidade tarifária (itens 419-435 da instrução de peça 32); 

 9.2.26. reavalie a redação da subcláusula 12.5.3 da minuta do contrato de concessão (erro de 

referência) (itens 437-442 da instrução de peça 32); 

 9.2.27. revise a redação da minuta do contrato para que não subsistam dúvidas de que a 

cobrança da tarifa de pedágio não poderá ocorrer se os trabalhos iniciais não tiverem sido 

integralmente concluídos em todo o sistema rodoviário (itens 443-446 da instrução de peça 32); 

 9.2.28. revise as penalidades previstas na cláusula 20 da minuta do contrato, para que atendam 

aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a desestimular futuras inexecuções 

contratuais (itens 455-464 da instrução de peça 32); 

 9.2.29. reavalie, com fundamento na necessidade de que o equilíbrio econômico-financeiro 

contratual seja preservado, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no art. 6º, § 1º, da 

Lei 8.987/1995, o Fator “Q” da minuta do contrato de modo que sua fórmula de cálculo leve em 

consideração, minimamente, as seguintes características (itens 479-504 da instrução de peça 32, e 152-

156 do voto que acompanha este acórdão): 

 9.2.29.1. índice seja aferido e aplicado após a conclusão das obras de recuperação e de 

ampliação de capacidade, incluídas as respectivas melhorias, assim como contornos obrigatórios; 

 9.2.29.2. índice não seja afetado pela execução de grandes obras realizadas após os 84 meses de 

contrato, tais como aquelas condicionadas ao volume de tráfego; 

 9.2.29.3. índice seja não cumulativo – o acréscimo tarifário relativo à apuração de um ano 

deverá repercutir na tarifa somente pelo prazo de doze meses, retornando os valores tarifários ao 

patamar em que estariam sem o acréscimo, até que novo indicador do nível de acidentes com vítimas 

na rodovia (IA) que represente acréscimo tarifário seja atingido pela empresa; 

 9.2.29.4. comparação com outras concessões seja feita apenas quando as mesmas estiverem em 

estágio de implantação equivalente ao indicado nas alíneas anteriores (estabilidade em termos de 

investimentos em obras); 

 9.2.29.5. incremento tarifário não seja aplicável às empresas que estiverem inadimplentes em 

suas obrigações contratuais, a exemplo das concessionárias que atrasam a entrega das obras de 

duplicação; 

 9.2.29.6. haja um percentual máximo para o IA, tendo em vista que o incentivo não pode 

resultar em oscilações tarifárias ilimitadas, como atualmente ocorre; 

 9.2.30. retifique as composições de preços intituladas “Execução de camada de rolamento com 

CBUQ”, “Reperfilagem com CBUQ massa fina” e “Execução de camada Binder”, para que passem a 

contemplar o item “1 A 00 002 07 – Transporte local com basculante 10 m3 rodovia pavimentada”, em 

substituição ao item “1 A 00 102 00 – Transporte local de material betuminoso” (itens 505-511 da 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

instrução de peça 32); 

 9.2.31. retifique o preço unitário do item “Capina e roçada na faixa de domínio”, para 

considerar, durante todo o período de concessão, a execução do serviço na proporção de 70% mediante 

trabalho mecanizado e 30% mediante trabalho manual, em consonância com o Acórdão 2.604/2013-

TCU-Plenário (itens 512-517 da instrução de peça 32); 

 9.2.32. retifique os custos da rubrica “transporte de valores”, contida na despesa “Arrecadação 

de pedágios” do modelo operacional dos estudos de viabilidade, para valores compatíveis com os 

valores estimados nas concessões integrantes do Programa de Investimentos em Logística, pertencente 

à terceira etapa – fase III (2013 e 2014) (itens 518-524 da instrução de peça 32, e 157-160 do voto que 

acompanha este acórdão); 

 9.2.33. reavalie, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no 

art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, o posicionamento da praça de pedágio P5 de modo a impedir a 

possibilidade de instalação de cabines de pedágio dentro do perímetro urbano de Xanxerê/SC, 

considerando as particularidades do PER e da minuta contratual (possibilidade de deslocamento de 5 

km em relação à posição inicialmente concebida nos estudos), e em atendimento à necessidade de que 

o equilíbrio econômico-financeiro contratual seja preservado e de que o PER e a minuta contratual 

estejam compatibilizados com o EVTE (itens 23-28 e 62-64 da instrução de peça 9 do TC 

035.875/2015-1, apensado aos presentes autos, e 44-51 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.2.34. avalie a consistência dos dados do estudo do tráfego apresentados no EVTE com base 

nas informações disponíveis no DNIT para o trecho a ser concedido, constantes do Plano Nacional de 

Contagem de Tráfego (PNCT) e do sistema de controle de velocidade (sensores de velocidade e 

radares fixos), fazendo incluir no processo concessório as premissas e conclusões que fundamentam 

essa avaliação, em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos (itens 11-22 da 

instrução de peça 9 do TC 035.875/2015-1, apensado aos presentes autos); 

 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, 

inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 

 9.3.1. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, defina metodologia para avaliar a adequação dos 

estudos de demanda apresentados nos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI), 

principalmente no que diz respeito à acuidade dos dados primários e das projeções de crescimento que 

compõem tais estudos e ao período utilizado para sua estimativa, enviando o resultado ao Tribunal 

(itens 87-107 da instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão); 

 9.3.2. inclua, nos processos das futuras concessões rodoviárias, em atendimento ao princípio da 

motivação dos atos administrativos, a análise técnica da aplicação da metodologia de avaliação da 

adequação dos estudos de demanda apresentados nos Procedimentos de Manifestação de Interesse 

(PMI) dessas concessões, conforme metodologia definida em atendimento ao subitem 9.3.1 deste 

acórdão; 

 9.3.3. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote medidas suficientes com vistas a garantir que a 

avaliação dos parâmetros de desempenho para efeitos de recebimento das obras e serviços seja feita de 

forma independente, visando cumprir o art. 67 da Lei 8.666/1993, enviando-as ao Tribunal (itens 396-

409 da instrução de peça 32); 

 9.3.4. no prazo de até um ano após a celebração do contrato de concessão da rodovia BR-

476/153/282/480/PR/SC que vier a ser firmado, complemente o termo de arrolamento de bens dessa 

rodovia (itens 465-478 da instrução de peça 32, e 88-104 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.3.5. previamente à publicação dos editais dos futuros processos de concessões rodoviárias, 

providencie o termo de arrolamento de bens de forma padronizada e abrangente (itens 465-478 da 

instrução de peça 32); 

 9.3.6. no prazo de 60 (sessenta) dias, defina metodologia e respectivos custos da fiscalização do 

tráfego de veículos com eixos suspensos, de que trata a Lei 13.103/2015, aplicando-a aos futuros 

processos de concessões rodoviárias (itens 447-454 da instrução de peça 32, e 148-151 do voto que 

acompanha este acórdão); 
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 9.3.7. aplique aos futuros processos concessórios de rodovias, quando couber, as determinações 

constantes do subitem 9.2 deste acórdão; 

 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, 

inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 

 9.4.1. adote parâmetro efetivo para a medição de percentual de área trincada (itens 133-157 da 

instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este acórdão); 

 9.4.2. estabeleça parâmetros de desempenho compatíveis com a estrutura de fiscalização da 

ANTT, aplicáveis sem a necessidade de avaliar toda a extensão da rodovia, e/ou disponibilize para a 

fiscalização equipamentos que permitam uma avaliação independente de tais parâmetros (itens 197-

205 da instrução de peça 32); 

 9.4.3. adote prazos de atendimento compatíveis com a estrutura de fiscalização da ANTT, 

passíveis de efetiva cobrança e aplicação de sanções por descumprimento contratual, sem que haja 

necessidade de apuração de todas as ocorrências mensais (itens 246-259 da instrução de peça 32); 

 9.4.4. o PER passe a exigir das concessionárias, nos boletins periódicos mensais e outros meios 

de comunicação disponíveis (tais como painéis de mensagens variáveis, serviço de radiodifusão, etc.), 

a divulgação dos principais direitos do usuário e dos canais a ele disponíveis quando necessitar 

registrar reclamações ou sugestões acerca de tais direitos (itens 260-267 da instrução de peça 32); 

 9.4.5. avalie os projetos, preferencialmente executivos, das bases operacionais e de outras 

edificações de interesse, evitando-se a execução de instalações que não atendam aos requisitos 

mínimos de qualidade, segurança e conforto de operadores e usuários da rodovia (itens 268-284 da 

instrução de peça 32); 

 9.4.6. mantenha a indicação de extensão a ser executada (em km) a cada ano para cômputo das 

metas anuais de duplicação (itens 301-310 da instrução de peça 32); 

 9.4.7. revise a redação da subcláusula 10.1.4 da minuta contratual, uma vez que não apenas os 

contratos que impeçam ou prejudiquem a concessionária devem ser rescindidos (itens 419-436 da 

instrução de peça 32); 

 9.4.8. estabeleça, em seus normativos, prazo mínimo razoável entre a publicação do aviso de 

audiência pública e as sessões presenciais, de forma a aprimorar a efetividade dos instrumentos de 

participação e controle social (itens 48-61 da instrução de peça 9 do TC 035.875/2015-1, apensado aos 

presentes autos); 

 9.4.9. altere os percentuais de atendimento do parâmetro de desempenho para instalação de 

placas educativas/indicativas, visando assegurar, desde o início da execução contratual, quantidade de 

sinalização compatível com a necessidades da rodovia, em atenção ao princípio da suficiência e ao art. 

144, § 10, da Constituição Federal de 1988 (itens 178-187 da instrução de peça 32, e 73-76 do voto 

que acompanha este acórdão); 

 9.4.10. estabeleça obrigações claras para a concessionária providenciar infraestrutura que 

garanta a comunicação direta e universal dos usuários da rodovia com os sistemas de atendimento ao 

usuário (itens 229-245 da instrução de peça 32, e 105-109 do voto que acompanha este acórdão); 

 9.5. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes, 

com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno 

do TCU, que: 

 9.5.1. preliminarmente à realização do leilão da presente concessão, avaliem o ambiente 

concorrencial e macroeconômico atual com vistas a formar um juízo de oportunidade acerca da 

realização do leilão (itens 42-50 da instrução de peça 32, transcrita no relatório que fundamenta este 

acórdão), fazendo incluir no processo concessório as premissas e conclusões que fundamentam a 

decisão tomada, em atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; 

 9.5.2. avaliem a conveniência e oportunidade de efetivar a presente concessão, considerando a 

atual conjuntura dos contratos vigentes e as dificuldades gerenciais detectadas na atuação da ANTT 

(itens 75-86 da instrução de peça 32), fazendo incluir no processo concessório as premissas e 

conclusões que fundamentam a decisão tomada, em atendimento ao princípio da motivação dos atos 

administrativos; 
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 9.5.3. no caso de ser inafastável a inclusão de uma nova obra no contrato de concessão, avaliem 

a possibilidade de inserção de regra de aplicação de desconto incidente sobre a Tabela Sicro, 

simulando o ambiente concorrencial normalmente obtido na contratação de obras pela Lei 8.666, de 

1993 (itens 67-74 da instrução de peça 32); 

 9.6. dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 4º da Portaria-Segecex 13/2011, que nos 

presentes autos verificou-se que (itens 165-177 da instrução de peça 32, transcrita no relatório que 

fundamenta este acórdão): 

 9.6.1. a redação dada pelo PER da rodovia BR-476/153/282/480 para o parâmetro de 

desempenho relacionado “desníveis entre faixa de tráfego e acostamento” não é compatível com a 

execução de chanfro apenas mediante fresagem, sem posterior aplicação de microrrevestimento ou 

CBUQ, como verificado na BR-040/DF/GO/MG, em afronta ao art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, da Constituição Federal de 

1988; 

 9.6.2. a previsão de execução de cunha, sem a definição de parâmetros técnicos para o serviço, 

na inexistência de norma específica, poderá levar à execução de serviços de qualidade precária e sem 

resultados efetivos em termos de melhoria das condições de segurança dos usuários, em afronta ao art. 

6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 144, § 10, 

da Constituição Federal de 1988; 

 9.7. apensar o processo de representação (TC 035.875/2015-1) a estes autos (TC 023.298/2015-

4); 

 9.8. encaminhar cópia da instrução de peça 9 do processo TC 035.875/2015-1 (Representação) e 

deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério dos Transportes, à 

Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante, Dr. Carlos Humberto Prola Júnior, 

Procurador da República no Município de Chapecó/SC; 

 9.9. retornar os autos à SeinfraRodovia para prosseguimento da análise dos demais estágios da 

presente concessão, nos termos da Instrução Normativa-TCU 46/2004; 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto 

Nardes (Relator), José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
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André Luís de Carvalho. 
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RESPONSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA 

PARTICIPAR DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.  

 

RELATÓRIO 

 Em exame tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em 

desfavor do então prefeito de Areia de Baraúnas/PB, Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho, em 

decorrência da impugnação total das despesas de convênio celebrado com a citada municipalidade, que 

tinha por objeto o fortalecimento da infraestrutura hídrica, mediante a perfuração e instalação de sete 

poços tubulares profundos, com a construção de seus respectivos chafarizes. 

  2. Transcrevo, a seguir, a instrução elaborada pela Secex/PB, que recebeu a anuência do corpo 

diretivo da unidade técnica e do MP/TCU: 

 “ HISTÓRICO  

2. De acordo com a cláusula quarta do termo de convênio, foram previstos R$ 106.100,75 para 

a execução do objeto, dos quais R$ 100.000,00 seriam adimplidos pelo concedente e R$ 6.100,75 

corresponderiam à contrapartida (peça 3, p. 78).  Os recursos federais foram repassados em uma 

única parcela, mediante a ordem bancária 2002OB003184, no valor de R$ 100.000,00, emitida em 

23/12/2002. Os recursos foram creditados na conta específica em 27/12/2002, de acordo com o 

extrato bancário de peça 3, p. 224. 

3.  O total das despesas do Convênio 1983/2001 foi impugnado em decorrência da falta de 

comprovação da titularidade das propriedades onde foram efetuadas as perfurações dos poços, 

resultando na não aprovação da prestação de contas do citado convênio, conforme descrito na 

Informação Financeira 129/2008/CAPC/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 19/3/2008 (peça 3, pp. 324-

330), no Parecer Técnico SEDEC/MI 011/2009-LCB, de 25/9/2009 (peça 3, pp. 372-380), e no 

Parecer Financeiro 669/2010/CDTCE/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 11/10/2010 (peça 4, pp. 18-26). 

4. Conforme o Parecer Técnico SEDEC/MI 011/2009-LCB, de 25/9/2009 (peça 3, pp. 372-380), 

a prefeitura efetuou alterações no projeto básico aprovado sem a anuência do órgão repassador, 

descumprindo o art. 15 do Capítulo IV da Instrução Normativa MF/STN 01/1997, configurando, 

portanto, desvio na aplicação dos recursos transferidos por convênio ao município. Por fim, as 

modificações do plano de trabalho inicialmente avençado não foram aceitas, pois não foram 

atendidas pela prefeitura as solicitações de comprovação de domínio público dos locais onde foram 

efetivamente executados os poços. 

5.  Por essa razão, Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho foi responsabilizado, destacando-se 

que teve oportunidade de defesa ainda na fase interna da TCE, haja vista o contido no Ofício 

453/2008, de 20/3/2008 (peça 3, p. 332); no Ofício 1292/2008, de 24/7/2008 (peça 3, p. 364); e no 

Ofício 946/2010, de 28/5/2010 (peça 3, p. 388), não constando nos autos nenhuma manifestação do 

citado agente. 

6. No âmbito do Tribunal, conforme instrução de peça 10, verificou-se que as obras foram 

contratadas junto a uma empresa de fachada, Construtora Caiçara Ltda., administrada de fato por 

Saulo José de Lima, motivo pelo qual fora proposta a desconsideração de sua personalidade jurídica, 

para citar o referido sócio, em solidariedade com a empresa e o ex-prefeito, proposta acolhida pelo 

Tribunal, via Acórdão 3317/2015-TCU-1ª Câmara (peça 12).  

EXAME TÉCNICO 

7. Em cumprimento à citada deliberação, foram emitidos os Ofícios 918/2015, 919/2015 e 

917/2015-TCU/SECEX-PB (peças 15, 16 e 14), endereçados, respectivamente, a Saulo José de Lima 

(CPF 078.530.504-10), Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (CPF 023.515.704-05) e à empresa 

Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-08), cujos Avisos de Recebimento constam nas 

peças 17, 21 e 18. Como os ARs retornaram com a informação de que o número seria inexistente, 

endereço insuficiente e número inexistente, respectivamente, foi realizada consulta (peça 25) às bases 

de dados públicas disponíveis neste Tribunal, a partir da qual foi identificado novo endereço apenas 

para Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (peça 22, p. 13). Entretanto, como esse mesmo endereço 
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foi utilizado em outro processo (TC 005.970/2011-3), sem sucesso (peça 24), todos os responsáveis 

acabaram sendo citados por edital (peça 26), em consonância com o disposto no art. 179, inciso III, 

do Regimento Interno do TCU. 

8. A citação ocorreu com base nesses elementos: 

 Ato impugnado: 

 a) em relação ao gestor municipal, desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos 

pelo Convênio 1983/2001 ao município de Areia de Baraúnas/PB, firmado entre o Ministério da 

Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas/PB, tendo por objeto o 

fortalecimento da infraestrutura hídrica, mediante a perfuração e instalação de sete poços tubulares 

profundos, com a construção de seus respectivos chafarizes, ante as modificações do Plano de 

Trabalho não aceitas pelo repassador, pois não foram atendidas pela prefeitura as solicitações de 

comprovação de domínio público dos locais onde foram efetivamente executados os poços; e 

pagamento por serviços à empresa de fachada, configurando, inclusive, ausência de nexo causal entre 

os recursos repassados pela União e os serviços realizados, não havendo, portanto, comprovação da 

boa e regular aplicação desses recursos; 

 b) em relação a Saulo José de Lima e à Construtora Caiçara Ltda., recebimento dos 

pagamentos realizados com recursos federais transferidos por intermédio do Convênio 1983/2001 

(Siafi 457729), celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de 

Areia de Baraúnas/PB, tendo por objeto o fortalecimento da infraestrutura hídrica, mediante a 

perfuração e instalação de sete poços tubulares profundos, com a construção de seus respectivos 

chafarizes, sem ter executado o objeto conveniado, até por se tratar de empresa de fachada, 

configurando, inclusive, ausência de nexo causal entre os recursos repassados pela União e os 

serviços realizados; 

 Nexo causal:  

 a) em relação ao gestor, atrai-se sua responsabilidade na medida em que contratou uma 

empresa de fachada para executar o objeto conveniado e ainda pelo desvio de finalidade na aplicação 

dos recursos, com a ausência de comprovação de domínio público dos locais das obras, ocasionando 

dano ao erário, inclusive por ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos por 

ele administrados; 

 b) em relação à contratada e respectivo sócio, ao utilizarem e se beneficiarem do uso de 

empresa de fachada, para receber os pagamentos feitos com recursos federais, sem a correspondente 

execução do objeto conveniado, os responsáveis concorreram e se beneficiaram do prejuízo suportado 

pelo erário. 

 Evidências: 

 a) provas obtidas nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 0003154-

36.2010.4.05.8201, ajuizada pelo Ministério Público Federal, demonstram que a empresa Construtora 

Caiçara Ltda. vem a ser uma empresa de fachada, envolvida em fraude a licitações públicas 

realizadas em municípios do Estado da Paraíba, cujos sócios de direito são meros ‘laranjas’, sendo 

sócio de fato Saulo José de Lima (peças 5 e 9); 

 b) pagamento em 30/12/2002 de R$ 100.000,00 conforme extrato de peça 3, p. 224; 

 c) a Polícia Federal (peça 5) não localizou a empresa no endereço indicado por ela à Receita 

Federal do Brasil; 

 d) pesquisa em bases públicas (peças 6 e 8) revelaram que, no exercício 2002, em que teriam 

sido construídas as obras pagas, a Construtora Caiçara Ltda. não registrou obra no INSS e nem 

dispunha de capacidade operacional para honrar os vários compromissos assumidos somente na 

Paraíba: 

A

no 

Nº 

Vínculos 

Emprego 

Profissões Ligadas a Obras 

no Ano * 

CEI 

Vinculado 

Obras em Execução 

** 

2

002 

38 7,25 (87/12) Serventes de 

obra; 8,50 (54/12) Pedreiros; 0,58 

0 Em 24 municípios da 

Paraíba 
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A

no 

Nº 

Vínculos 

Emprego 

Profissões Ligadas a Obras 

no Ano * 

CEI 

Vinculado 

Obras em Execução 

** 

(7/12) Carpinteiros; 0,67 (8/12) 

Técnicos de obra; 0,17 (2/12) 

Motoristas. 
(*) Para obtenção do valor, consideramos a lotação anual. Ou seja, se dois funcionários foram contratados um em 

cada semestre, computados apenas 1 funcionário no ano. 

(**) Fonte: Sagres (Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade). 

 e) ademais, conforme sentença judicial (peça 9), a empresa ficou inativa entre 2002 e 2003. 

 Dispositivos violados:  

 a) em relação ao gestor, arts. 37, caput e inciso XXI, e 70, § único, da Constituição 

Federal/1988, c/c o art. 93 do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967; art. 90 da Lei 8.666, de 21/6/1993; art. 

20 da Instrução Normativa-STN 1, de 15/1/1997; arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17/3/1964; arts. 1º e 2º 

da Lei 6.496, de 7/12/1977; art. 3º da Resolução-Confea 425, de 18/12/1998; arts. 216 e 219, §§ 5º e 

6º, do Decreto 3.048, de 6/5/1999. 

 b) em relação à contratada e respectivo sócio, arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17/3/1964; arts. 

37, caput e inciso XXI, e 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200, de 

25/2/1967; arts. 1º e 2º da Lei 6.496, de 7/12/1977; art. 3º da Resolução-Confea 425, de 18/12/1998; 

arts. 216 e 219, §§ 5º e 6º, do Decreto 3.048, de 6/5/1999; art. 876 da Lei 10.406, de 10/1/2002 

(Código Civil);  

 Valores do débito, datas de ocorrência: 

Valor em R$ 1,00 Datas de Ocorrência Cheque 

100.000,00 30/12/2002 850001 

10.  Regularmente citados, os responsáveis não compareceram aos autos e nem recolheram o 

débito a eles imputado. 

11. Nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, ao não responder as citações expedidas por 

esta Corte de Contas, os responsáveis tornaram-se revéis, para todos os efeitos, dando-se 

prosseguimento ao processo, não afastando, no entanto, a obrigatoriedade da análise dos elementos 

já constantes dos autos, que podem, inclusive, levar a um juízo favorável aos responsáveis silentes. 

12. O efeito da revelia não se restringe ao prosseguimento dos atos processuais, como 

erroneamente se pode inferir do disposto no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, vez que esse seguimento 

constitui decorrência lógica da estipulação legal dos prazos para que as partes produzam os atos de 

seu interesse. O próprio dispositivo legal citado vai mais além ao dizer que o seguimento dos atos, 

uma vez configurada a revelia, se dará para todos os efeitos, inclusive para o julgamento pela 

irregularidade das contas, como se pode facilmente deduzir. 

13. O comando legal não vai ao extremo de dizer que, com a revelia, presumir-se-ão 

verdadeiras todas as imputações levantadas no processo contra os responsáveis jurisdicionados a esta 

Corte, à semelhança do que ocorre no processo civil, onde a revelia do réu opera a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor. (...) Para tanto, não se pode prescindir da prova existente 

no processo ou para ele carreada. 

14. Ao não apresentarem suas defesas, os responsáveis deixaram de produzir prova da regular 

aplicação dos recursos sob suas responsabilidades, em afronta as normas que impõem aos gestores 

públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentarem os 

documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do que dispõe o art. 

93 do Decreto-Lei 200/67: ‘Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e 

regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades 

administrativas competentes.’ 

15. Neste caso em específico, as evidências demonstram que a Construtora Caiçara Ltda. é uma 

empresa de fachada, representada por Saulo José de Lima e criada para burlar a lei de licitações e 

desviar recursos públicos, sendo seus sócios de direito apenas ‘laranjas’. 
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16. A propósito, essa prática irregular tem sido rotina na Paraíba, a exemplo dos casos já 

apurados, até agora, nas operações ‘carta marcada’, ‘i-licitações’, ‘transparência’, ‘pão e circo’ e 

‘gasparzinho’, realizadas pela Polícia Federal nesse Estado. No âmbito da operação ‘carta-

marcada’, objeto da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (Processo 

Administrativo 1.24.000.000316/2007-99), revelou-se a existência de fraudes em licitações públicas e 

desvio de recursos com o seguinte modus operandi:  

O prefeito comprava uma licitação fictícia – normalmente, na modalidade convite –, formada 

por empresas de fachada, por um preço correspondente a uma fração ínfima do valor contratado; em 

seguida, realizava as obras por administração direta (recursos humanos e materiais da prefeitura), 

e/ou contratava, informalmente, por preço bem inferior, terceiros (geralmente, pessoas físicas ou 

pequenas firmas); ao final, praticava o alcance dos recursos públicos não utilizados. As 

consequências, geralmente, eram obras inacabadas, ou, quando concluídas, eram sérios os 

comprometimentos na qualidade da obra e no prazo de execução. (Grifamos). 

17. Em todos os casos investigados pela Polícia Federal, constatou-se violação à Lei 

8.666/1993, seja pelo uso da modalidade licitatória inadequada, por fraude ou por dispensa irregular 

de licitação, de forma que o objetivo final fora sempre o direcionamento do contrato para uma 

empresa fantasma, a fim de possibilitar o desvio dos recursos públicos envolvidos na contratação. 

18. No caso em apreço, além de desvio na aplicação dos recursos transferidos pelo Convênio 

1983/2001 ao Município de Areia de Baraúnas/PB, ante as modificações do Plano de Trabalho 

aprovado inicialmente que não foram aceitas, pois não foram atendidas pela prefeitura as solicitações 

de comprovação de domínio público dos locais onde foram efetivamente executados os poços, 

referidas provas (peça 5) deixam claro a condição de empresa de fachada da Construtora Caiçara 

Ltda., que os respectivos sócios de direito são meros ‘laranjas’ (interpostas pessoas), sendo sócio de 

fato Saulo José de Lima. Como exemplo, aponta-se i) relatório da Polícia Federal informando que o 

endereço da Construtora Caiçara Ltda. é fictício; ii) recibo de valores pagos a ela assinados por 

Saulo José, na condição de sócio gerente.; iii) procuração do sócio de direito Romero Luiz Batista 

outorgando poderes a Saulo José; iv) depoimentos de Cristiane e de seu esposo Saulo Gonçalves 

Coelho (peça 5, p. 7-12), que demonstram surpresa ao verem um cheque em nome da empresa deles, 

Coelho Engenharia, outra sociedade fantasma administrada por Saulo José, quando esta havia 

perdido a respectiva licitação, mencionando, inclusive, possível falsificação de assinaturas, montagem 

de licitação e venda de notas fiscais. 

19. Os depoimentos de Ricardo Henriques de Albuquerque e Aluízio Raimundo Costa (peça 5, 

pp. 22-24) deixam evidente a prática de desvio de recursos públicos, nos moldes acima citados, 

materializada no custeio (construção de placas e pagamento dos trabalhadores) da construção de 

cisternas com recursos municipais, possibilitando, assim, o desvio da verba federal transferida. 

20. Com efeito, o simples fato de a empresa ser de fachada constitui obstáculo à prova da boa e 

regular aplicação dos recursos, pois se torna impossível afirmar quem, realmente, executou as obras e 

qual o destino da verba disponibilizada pela União para o seu custeio. É dizer, não há como afirmar 

que a verba federal custeou os serviços contratados com a Construtora Caiçara Ltda., uma vez que, 

assim como ocorreu em relação ao caso tratado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 

0003154-36.2010.4.05.8201, as obras em questão podem, por exemplo, ter sido bancadas com 

recursos da prefeitura e a verba federal, completamente desviada. 

21. Além disso, são graves as irregularidades apontadas nesta TCE (alterações no projeto 

básico aprovado sem a anuência do órgão repassador, descumprindo o art. 15 do Capítulo IV da 

Instrução Normativa MF/STN 01/1997; falta de comprovação de domínio público dos locais onde 

foram efetivamente executados os poços e contratação; e pagamento por serviços a empresa de 

fachada, configurando, inclusive, ausência de nexo causal entre os recursos repassados pela União e 

os serviços realizados), impedindo que se demonstre a boa e regular aplicação dos recursos públicos 

repassados.  

22. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que compete ao gestor o ônus de 

provar a aplicação regular dos recursos que lhe foram confiados, por força do disposto no art. 70, 
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parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 c/c o art. 66 

do Decreto 93.872/1986 (v. Acórdãos 4.869/2010 – 1ª Câmara, 2.665/2009 – Plenário, 5.858/2009 – 

2ª Câmara e 1.656/2006 – Plenário, entre outros).  

23. Portanto, configurada a revelia dos responsáveis frente às citações deste Tribunal e 

inexistindo comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos, não resta alternativa 

senão dar seguimento ao processo, proferindo julgamento sobre os elementos até aqui presentes, que 

conduzem à irregularidade de suas contas e à imputação de débito, além de aplicação, conforme o 

caso, das sanções previstas nos art. 46, 57 e 60 da Lei 8.443/1992. A proposta de julgar irregulares as 

contas de Saulo José de Lima (CPF 078.530.504-10), sócio de fato da Construtora Caiçara Ltda., se 

coaduna com a lei da ficha limpa e com o disposto no art. 71, inciso II, segunda parte, da 

Constituição Federal/1988. 

CONCLUSÃO 

24. Sendo assim, em face do silêncio de Saulo José de Lima, de Adelgício Balduíno da Nóbrega 

Filho e da Construtora Caiçara Ltda., deve-se considerá-los revéis, para todos os efeitos, dando-se 

prosseguimento aos autos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

25. Outrossim, inexistem nos autos elementos que demonstrem a existência de boa-fé dos 

envolvidos ou a ocorrência de outros excludentes de culpabilidade. Desse modo, as contas das 

pessoas físicas devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento 

Interno/TCU, procedendo-se à condenação deles e da empresa em débito e à aplicação, individual, da 

multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. 

26. Ademais, perante a gravidade dos fatos, merece aplicar aos responsáveis, conforme o caso, 

as sanções previstas nos arts. 46 e 60 da Lei 8.443/92.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

27. Diante do exposto, eleva-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 

27.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Construtora Caiçara Ltda. 

(CNPJ 04.324.360/0001-08), o respectivo sócio de fato Saulo José de Lima (CPF 078.530.504-10) e o 

ex-prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB, Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho 

(CPF 023.515.704-05), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

27.2. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, 19 e 23 

da Lei 8.443/1992, as contas de Saulo José de Lima (CPF 078.530.504-10) e do ex-prefeito do  

Município de Areia de Baraúnas/PB, Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (CPF 023.515.704-05), e 

condená-los, em solidariedade com a empresa Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-

08), ao pagamento da quantia original de R$ 100.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a 

contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do 

Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/12/2002, até a data do 

recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor(es) 

eventualmente ressarcido(s); 

27.3. aplicar a Saulo José de Lima (CPF 078.530.504-10), a Adelgício Balduíno da Nóbrega 

Filho (CPF 023.515.704-05) e à Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-08), 

individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a 

contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do 

Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 

monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se 

forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

27.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

27.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas dos responsáveis em até 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o 

prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o 

recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado 

monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 

27.6. considerar graves as infrações cometidas por Saulo José de Lima (CPF 078.530.504-10) e 

por Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (CPF 023.515.704-05), e os inabilitar para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 

60 da Lei 8.443/1992; 

27.7. declarar a empresa Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-08) inidônea para 

participar de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 

27.8. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a 

fundamentaram, à Secretaria e Logística da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e à Controladoria-Geral da União, para as providências necessárias em relação à declaração 

de inidoneidade da empresa Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-08); 

27.9. encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do 

voto que a fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da 

Paraíba, nos termos do § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que 

entender cabíveis.” 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração 

Nacional, em desfavor do então prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB, Adelgício Balduíno 

da Nóbrega Filho, pela impugnação total das despesas do Convênio 1983/2001.  

 2. Tal ajuste, celebrado com a citada municipalidade, contemplava o fortalecimento da 

infraestrutura hídrica local, mediante a perfuração e instalação de sete poços tubulares profundos, com 

a construção de seus respectivos chafarizes, alcançando valor de R$ 106.100,75. Desse montante, R$ 

100.000,00 corresponderiam a recursos federais, que foram repassados em uma só parcela, na data de 

27/12/2002. 

 3. No âmbito do TCU, considerando alterações não aprovadas pelo concedente tanto na área de 

intervenção inicialmente avençada, quanto no projeto básico e no plano de trabalho aprovados, e a 

ausência de notas fiscais ou documentos idôneos à comprovação da regular aplicação dos recursos, foi 

impugnada a totalidade dos desembolsos. 

 4. Somado a isso, os indícios de fraude constatados levaram à citação do então prefeito, 

Adalgício Balduíno da Nóbrega Filho, da empresa contratada, Construtora Caiçara Ltda., e de seu 

sócio de fato, Saulo José de Lima.  

 5. Os envolvidos, contudo, permaneceram silentes, motivo pelo qual a unidade técnica propõe o 

julgamento pela irregularidade de suas contas, com consequente condenação em débito e imputação de 

multa. Além disso, considerando graves as condutas adotadas, sugere a inabilitação dos responsáveis 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, bem como a 

declaração de inidoneidade da empresa para participar de licitações na esfera federal. O MPTCU 

aquiesceu ao encaminhamento da Secex/PB. 

 6. Da mesma forma, adianto minha concordância ao encaminhamento da unidade instrutiva, 

pelos motivos que passo a expor. 

 7. Frise-se que o ônus da demonstração da regularidade da aplicação dos recursos recebidos é 

daqueles que os receberam. No presente caso, não há documentos que permitam relacionar as despesas 

realizadas aos recursos repassados, tampouco atestar se os serviços executados dizem respeito ao 

objeto da avença, em razão das modificações não autorizadas pelo concedente nas localidades das 

obras, bem como da ausência de documentos fiscais aptos a evidenciarem a execução financeira dos 

valores. 
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 8. A impossibilidade do estabelecimento desse liame, por si só, já resulta na imputação de débito 

aos gestores, nesse caso, correspondente à integralidade dos recursos, assim como na cominação de 

multa proporcional a esse montante. Considerando, ainda, que os responsáveis não apresentaram 

defesa, inviabiliza-se a possibilidade de aferição da ocorrência de boa-fé, resultando no julgamento 

imediato pela irregularidade de suas contas.  

 9. Cumpre ainda observar que as desconformidades constatadas não constituem caso isolado. 

Pelo contrário, se amoldam às encontradas em outros ajustes celebrados entre as mesmas partes, 

também na gestão de Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho, conforme exposto no voto condutor do 

Acórdão 356/2015-P. Oportunidade em que também se ratificaram os indícios de fraude levantados, 

confirmando a caracterização da empresa contratada como sendo “de fachada” e pertencente a um 

esquema amplo de fraudes a licitação, conforme já desvelado no bojo do inquérito civil público citado 

na aludida peça, resultando também na condenação do ex-prefeito, da empresa e de seu sócio de fato, 

exatamente nos moldes que ora se impõe. 

 10. Nesse diapasão, cumpre transcrever trecho da manifestação regimental do MPTCU, que 

sintetiza as principais constatações do presente feito: 

 “11. Acrescente-se à insuficiência da comprovação financeira, os indícios de irregularidades 

relativos à empresa contratada relatados pela unidade técnica, como a falta de capacidade 

operacional para executar os contratos que firmou a época e seu envolvimento em fraudes à licitação 

(peça 10). Em documento encaminhado à Secex-PB (peça 5), o Ministério Público Federal confirma a 

existência de diversas investigações acerca da Construtora Caiçara e de seu sócio de fato, Saulo José 

de Lima. Entre tais investigações, destaca-se o processo de ação civil pública relativo a convênio 

federal firmado com o Município de Pocinhos-PB, no qual entendeu-se ter ficado demonstrado que a 

Construtora Caiçara Ltda. era uma empresa de fachada, que esteve inativa nos anos de 2002 e 2003 

(peça 9).”  

 11. Assim sendo, demonstrada a gravidade e a reiteração das condutas, exsurge o dever de 

sancionar os envolvidos, cominando multa individual no valor de R$ 20.000,00 para a empresa 

Construtora Caiçara Ltda., seu sócio de fato e o então prefeito, além de promover a inabilitação dessa 

sociedade para licitar com a administração pública federal pelo período de cinco anos, e a inabilitação 

de seu sócio e do ex-prefeito para assumir cargo em comissão ou função de confiança por oito anos. 

 12. Por derradeiro, assinalo que acrescento às propostas convergentes da unidade técnica e do 

MPTCU apenas o julgamento das contas pela irregularidade da empresa contratada, consoante 

jurisprudência deste Tribunal. 

  Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto ao Plenário. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 284/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 005.111/2014-5.  

2. Grupo I - Classe IV - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (ex-prefeito, CPF 023.515.704-05); 

Construtora Caiçara Ltda. (CNPJ 04.324.360/0001-08) e Saulo José de Lima (sócio de fato da empresa 

contratada, CPF 078.530.504-10) 

4. Unidade: Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas/PB 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba – Secex/PB 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 
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Ministério da Integração Nacional em decorrência da impugnação total das despesas respeitantes ao 

Convênio 1983/2001 (Siafi 457.729), cujo objeto era o fortalecimento da infraestrutura hídrica do 

Município de Areia de Baraúnas/PB, mediante perfuração e instalação de sete poços tubulares 

profundos, com a construção de seus respectivos chafarizes. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, 

alíneas “b”, “c” e “d”; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; 46; 57; e 60 da Lei 8.443/1992, combinados com 

os arts. 169, inciso III; 209, §7º; e 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. julgar irregulares as contas de Adelgício Balduíno da Nóbrega, de Saulo José de Lima e da 

empresa Construtora Caiçara Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia original 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 

calculados a partir de 30/12/2002 até a data do efetivo recolhimento do débito, fixando-lhes o prazo de 

quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do 

Tesouro Nacional;  

9.2. aplicar multa a Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho, à Construtora Caiçara Ltda. e a Saulo 

José de Lima, individualmente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 

quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da multa 

ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se 

for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;  

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações;  

 9.4. considerar graves as infrações cometidas por Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho e Saulo 

José de Lima e inabilitá-los, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança no âmbito da Administração Pública; 

9.5. declarar a inidoneidade da Construtora Caiçara Ltda. para participar, por cinco anos, de 

licitação na Administração Pública Federal; 

9.6. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à 

Procuradoria da República no Estado da Paraíba para o ajuizamento das ações cabíveis.  

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0284-04/16-P. 

  

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE I – Plenário 

TC 009.514/2010-4  

Apenso: TC 015.020/2009-3  

Natureza: Embargos de Declaração (em Prestação de Contas) 

Embargantes: José Lúcio Marcelino de Jesus, José Queiroz de Oliveira, ex-gerentes de 

administração e finanças, e Adeílson Teixeira Bezerra, ex-superintendente 
Unidade: Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU/AL) 
 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES E 

CONTRATOS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CITAÇÕES E AUDIÊNCIAS. CONTAS IRREGULARES 

DE ALGUNS RESPONSÁVEIS, COM DÉBITO E MULTA. CONTAS REGULARES COM 

RESSALVA DE OUTROS RESPONSÁVEIS E REGULARES DOS DEMAIS. DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE PARA LICITAR. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM 

COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 

CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 

NÃO CONHECIMENTO. 
 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Lúcio Marcelino de Jesus e José Queiroz 

de Oliveira, ex-gerentes de administração e finanças, e Adeilson Teixeira Bezerra, ex-superintendente, da 

Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU/AL), em face do Acórdão nº 2.398/2015-Plenário, transcrito a seguir: 

“Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com 

fundamento no art. 143, inciso V, alínea ‘d’, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado nº 145 da 

Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por 

unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1.570/2015–TCU–Plenário, prolatado 

na Sessão de 24/6/2015, Ata nº 24/2015, relativamente aos subitens 9.2, 9.4 e 9.7, retificado pelo 

Acórdão 2.185/2015 - TCU - Plenário, prolatado na Sessão de 2/9/2015, Ata nº 35/2015, que passam 

a ter a seguinte redação: 

9.2. julgar regulares as contas de José Zilto Barbosa Júnior, Carlos Roberto Ferreira Costa e 

Jefferson Calheiros da Rocha Júnior, dando-lhes quitação plena; 

(...) 

9.4. julgar irregulares as contas de Adeilson Teixeira Bezerra, Clodomir Batista de 

Albuquerque, José Lúcio Marcelino de Jesus, Damião Fernandes da Silva, José Queiroz de Oliveira, 

Gilmar Cavalcante Costa, Valber Paulo da Silva, Gilmar Cavalcante Costa, MCC Manutenção, 

Comércio e Construção Ltda., Prática Engenharia e Construção Ltda., e Terceirizadora Santa Clara 

Ltda. e Silva & Cavalcante Ltda.; 

(...) 

9.7. aplicar aos responsáveis abaixo, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da 

Lei nº 8.443/92, nos valores indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 

notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos das dívidas aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos 

recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

Responsável Valor 

(R$) 

Adeilson Teixeira Bezerra 20.000,

00 

Clodomir Batista de Albuquerque 18.000,

00 

José Lúcio Marcelino de Jesus 16.000,

00 

Valber Paulo da Silva 6.000,0

0 

Damião Fernandes da Silva  10.000,

00 

Gilmar Cavalcante Costa 10.000,

00 
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mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos 

nos autos.” 

2. O Acórdão nº 1.570/2015-Plenário apresentava a seguinte redação: 

“9.1. excluir a responsabilidade das empresas P. I. Construções Ltda. e Nelma Industrialização 

de Madeiras Ltda.; 

9.2. julgar regulares as contas de José Zilto Barbosa Júnior, Gilmar Cavalcante Costa, Carlos 

Roberto Ferreira Costa e Jefferson Calheiros da Rocha Júnior, dando-lhes quitação plena; 

9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Bergson Aurélio Farias e Horácio Rafael de 

Albuquerque Aguiar, dando-lhes quitação; 

9.4. julgar irregulares as contas de Adeilson Teixeira Bezerra, Clodomir Batista de 

Albuquerque, José Lúcio Marcelino de Jesus, Damião Fernandes da Silva, José Queiroz de Oliveira, 

Gilmar Cavalcante Costa, Valber Paulo da Silva, MCC Manutenção, Comércio e Construção Ltda., 

Prática Engenharia e Construção Ltda., Terceirizadora Santa Clara Ltda. e Silva & Cavalcante Ltda.;  

9.5. condenar Adeilson Teixeira Bezerra, solidariamente com os responsáveis indicados, ao 

pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 

notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da 

Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 

atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, 

até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 

(...) 

9.6. aplicar aos responsáveis mencionados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 

nº 8.443/92, nos valores indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, 

para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se 

forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

Responsável Valor 

(R$) 

Adeilson Teixeira Bezerra 120.00

0,00 

Clodomir Batista de Albuquerque 30.000,

00 

José Lúcio Marcelino de Jesus 75.000,

00 

José Queiroz de Oliveira 74.000,

00 

Valber Paulo da Silva 8.000,0

0 

MCC Manutenção, Comércio e Construção 

Ltda.  

14.000,

00 

Prática Engenharia e Construções Ltda. 14.000,

00 

Terceirizadora Santa Clara Ltda. 52.000,

00 

Silva & Cavalcante Ltda. 20.000,

00 

9.7. aplicar aos responsáveis abaixo, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da 

Lei nº 8.443/92, nos valores indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 

notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos das dívidas aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos 

recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

Responsável Valor 
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(R$) 

Adeilson Teixeira Bezerra 20.000,

00 

Clodomir Batista de Albuquerque 18.000,

00 

José Lúcio Marcelino de Jesus 16.000,

00 

Valber Paulo da Silva 6.000,0

0 

Damião Fernandes da Silva  10.000,

00 

9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.9. inabilitar Adeilson Teixeira Bezerra, Clodomir Batista de Albuquerque e José Lúcio 

Marcelino de Jesus para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração 

Pública Federal, pelo período de cinco anos; 

9.10. declarar a inidoneidade das empresas Hidramec Engenharia e Manutenção Ltda. e LOG 

Logística, Comercial e Representações Ltda., para participarem de licitação na Administração 

Pública Federal, pelo período de dois anos; 

9.11. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a 

fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas e ao Juiz Federal da 4ª Vara da 

Justiça Federal em Alagoas.” 

 3. Antes da deliberação embargada, foi proferido o Acórdão nº 2.185/2015-Plenário, também 

para correção de erro material relacionado ao cofre para recolhimento do débito  

4. O processo de prestação de contas da Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL 

(CBTU/AL) foi apartado da prestação de contas de 2005 da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU), por determinação do Acórdão nº 1.309/2010-1ª Câmara. Essa decisão levou em conta, 

também, a representação formulada pela Controladoria-Geral da União sobre possíveis irregularidades 

ocorridas na unidade, naquele exercício (TC-006.728/2008-2). 

5. Em seu recurso, o embargante José Lúcio Marcelino de Jesus argumenta, em síntese, o 

seguinte: 

a) teria havido contradição entre o fato de o embargante não apresentar elementos que provem a 

entrada do material e a rejeição de suas alegações de defesa, conforme parágrafo 53 do voto, 

principalmente dado que as ocorrências relacionadas ao Pregão nº 005/GELIC/05 não foram 

consideradas suficientes para a configuração de fraude à licitação; 

b) no item 32 do voto teria ocorrido tratamento diverso de um caso de entrada de material. Não 

há, assim, elementos idôneos que sustentem que os materiais (brita e dormente) não ingressaram na 

CBTU em 2005. 

 6. Solicita, assim, que sejam sanadas as contradições apontadas, afim de que suas contas sejam 

julgadas regulares. 

 7. Já o embargante José Queiroz de Oliveira argumenta o seguinte: 

a) em relação ao Ato Impugnado nº 12, ao contrário do consignado no relatório, o embargante 

teria baseado sua decisão em pareceres jurídicos que recomendavam os aditamentos. Assim, afirmar 

que o responsável “nada alegou sobre essa questão” é algo que necessita de esclarecimentos; 

b) em relação ao Ato Impugnado nº 13, afirma que apenas colocou a segunda assinatura em um 

ato em que o ex-superintendente “alegou que todo o processo foi precedido de análises contábeis e 

jurídicas e considerado regular”; 

c) quanto ao Ato Impugnado nº 14, o embargante afirma que nunca atestou as faturas emitidas 

pela empresa Silva & Cavalcante Ltda., conforme afirmado no relatório. Atestar notas fiscais, segundo 

afirma, era função dos gestores de contratos e não do embargante; 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20100317/021-037-2006-1-MIN-WAR.rtf
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00672820082
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d) a participação do embargante se deu em situação idêntica à de Horácio Rafael de 

Albuquerque, que teve suas contas julgadas regulares com ressalva, enquanto o embargante teve suas 

contas julgadas irregulares; 

e) teria havido erro de fato, materializado na referência errônea ao Contrato nº 30/2004, firmado 

com a Distribuidora Cavalo Marinho, para a aquisição de óleo combustível. Os aditivos ao 

mencionado contrato não estariam sendo discutidos no Ato Impugnado nº 14. 

8. Diante disso, requer o provimento dos presentes embargos, para que sejam julgadas regulares 

com ressalva as suas contas. 

 9. Quanto a Adeilson Teixeira Bezerra, argumenta o seguinte: 

a) teria ocorrido erro de fato ao imputar-se ao embargante considerações que não fez, como nos 

itens 51.6.1 e 150.6 do relatório que fundamenta o Acórdão nº 1.570/2015-Plenário, uma que vez que, 

diferentemente do que constou, ele reconhece que o pagamento a empresa diversa da contratada e 

credora original, mediante cessão de crédito entre empresas, tem previsão legal; 

b) aponta contradição e omissão nos itens 53.2 e 53.3 do mesmo relatório, pois não se mostraria 

um ato de responsabilidade do embargante. Todos os atos impugnados seriam de responsabilidade de 

terceiros; 

c) o relatório não teria levado em consideração as alegações de defesa apresentadas na peça 36 e 

foi omisso ao não se manifestar sobre os anexos juntados pelo embargante; 

d) o embargante tomou, no exercício de 2005, as providências cabíveis para correção dos atos 

impugnados, não podendo ser por eles responsabilizado nem tido como conivente. 

10. Assim, requer a correção do erro de fato apontado, e o conhecimento e provimento dos 

embargos, para sanar as contradições e omissões do Acórdão nº 2.398/2015-Plenário, tudo com o fim 

de julgar regulares suas contas. 

 

É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Conforme visto no relatório precedente, os responsáveis José Lúcio Marcelino de Jesus, José 

Queiroz de Oliveira e Adeilson Teixeira Bezerra, condenados pelo Acórdão nº 1.570/2015-Plenário, 

apresentam nesta oportunidade embargos de declaração em face do Acórdão nº 2.398/2015-Plenário, 

mediante o qual foi corrigido erro material relacionado apenas a outro responsável, Gilmar Cavalcante 

Costa, cujo nome havia sido erroneamente incluído entre os que tiveram suas contas julgadas 

regulares. 

 2. Diante disso, está clara para mim a ausência do interesse em recorrer, requisito essencial para 

o conhecimento dos embargos. De fato, os embargantes apontam omissões e contradições em um 

julgado que em nada alterou sua situação, valendo-se de um expediente para, na verdade, tentar alterar 

o mérito de outra deliberação, o Acórdão nº 1.570/2015-Plenário, em relação aos pontos que 

mencionam. Tão clara é essa intenção que os embargantes fazem referências ao relatório e voto desse 

acórdão, e não àquele que supostamente estariam embargando.  

3. No entanto, não cabem mais embargos em face do Acórdão nº 1.570/2015-Plenário, julgado 

na sessão de 24/6/2015, e essa modalidade recursal, como se sabe, não se presta a rever o mérito das 

questões discutidas no processo. Diante disso, os presentes embargos não devem ser conhecidos. 

 4. Registro que não constatei erro de fato relacionado à menção feita à empresa Cavalo 

Marinho. A situação está explicada nos seguintes parágrafos do voto condutor do Acórdão nº 

1.570/2015-Plenário:  

“69. Alguns gestores foram ouvidos, ainda, em audiência, acerca da celebração irregular de 

termos aditivos ao Contrato nº 030/2004, firmado com a Distribuidora Cavalo Marinho, para a 

aquisição de óleo combustível, resultando na prorrogação indevida do ajuste. Adeilson Bezerra 

admitiu a irregularidade, mas tentou justificar o descumprimento por tratar-se de situação 
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excepcional, que colocava em risco a circulação de trens em Maceió e, portanto, mereceria o mesmo 

tratamento dispensado pelo Acórdão nº 448/2011-Plenário. A unidade técnica demonstra, entretanto, 

que a situação tratada no mencionado acórdão era bastante peculiar, envolvendo a produção de 

hemoderivados, com características muito diversas do presente caso, atinentes à aquisição de um 

produto padronizado e amplamente disponível. As razões de justificativa devem ser rejeitadas. 

70. Também ouvido acerca da irregularidade, o ex-gerente de administração e finanças 

conseguiu demonstrar que a assinatura aposta no 5º termo aditivo não é sua, mas não logrou afastar 

sua responsabilidade em relação ao 4º termo aditivo, pelo que deve ter suas razões de justificativa 

parcialmente acolhidas.” 

 5. As irregularidades atinentes aos termos aditivos ao Contrato nº 30/2004 foram objeto de 

audiência dos responsáveis e não têm relação com as apuradas no Ato Impugnado nº 14. 

 6. Por outro lado, assiste razão a Adeilson Teixeira Bezerra quando sustenta que, ao contrário do 

contido nos itens 51.6 e 150.6 do relatório que fundamentou o Acórdão nº 1.570/2015-Plenário, não 

afirmou ser ilegal o pagamento a empresa diferente da contratada e credora original. Na verdade, sua 

afirmativa foi no sentido contrário, ou seja, de que tais pagamentos teriam previsão legal. O erro de 

fato, no entanto, não trouxe maiores consequências na apenação do responsável, cuja conduta foi 

reprovada por este Tribunal devido a um sem número de irregularidades, de tal modo que o 

reconhecimento dessa falha em nada altera sua situação. 

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste 

Colegiado. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 285/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 009.514/2010-4    

1.1. Apenso: TC 015.020/2009-3 

2. Grupo II, Classe I – Embargos de Declaração (em Prestação de Contas) 

3. Embargantes: José Lúcio Marcelino de Jesus (CPF nº 287.087.844-34) e José Queiroz de 

Oliveira (CPF nº 140.494.905-44), ex-gerentes de administração e finanças, e Adeilson Teixeira 

Bezerra (CPF nº 494.355.744-91), ex-superintendente 

4. Unidade: Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL da Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos (CBTU/AL) 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou  

7. Unidade Técnica: não atuou 

8. Advogados constituídos nos autos: Gustavo Igor Vasconcelos Lopes Calheiros - OAB/AL 

9393, Fabrício Silva Ramos - OAB/AL 6986, Maria Edite Barreto Fantini - OAB/PE 14070-D, José 

Eduardo Barros Correia - OAB/AL 3875, Aristênio de Oliveira Juca Santos - OAB/AL 3148, Carlos 

Henrique Barbosa de Sampaio - OAB/AL 1626, Sandra de Almeida Silva - OAB/AL 6521, Reinaldo 

Cavalcanti Moura - OAB/AL 1972 e Fabrycya Parlla Rodrigues Lucas - OAB/AL 5798 

 

9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de embargos de declaração contra o Acórdão 

nº 2.398/2015-Plenário.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei nº 8.443/92, c/c o 

art. 278, § 2º, do Regimento Interno, em: 

9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração;  
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  9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0285-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE II – Plenário 

TC 016.022/2015-7 

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 

Interessada: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados  

Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica e Companhia de Eletricidade do Estado da 

Bahia 

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. PROPOSTA DE 

REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA ANEEL. REVISÕES E REAJUSTES TARIFÁRIOS DE 

ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA. QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. 

ATENDIMENTO. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de solicitação encaminhada pela Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor da 

Câmara dos Deputados, por meio do Ofício Pres. nº 163/2015/, referente à Proposta de Fiscalização e 

Controle nº 17/2015, de autoria do Deputado Irmão Lázaro, requisitando ao Tribunal de Contas da 

União a realização de auditoria nos atos e procedimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) em relação à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), compreendendo a 

metodologia e os processos de revisões e reajustes tarifários autorizados nos últimos cinco anos, bem 

como o acompanhamento da parte operacional e a qualidade dos serviços prestados aos baianos. 

2. Cumpridos os procedimentos de praxe, a presente solicitação foi encaminhada à Secretaria de 

Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, que propôs o atendimento, na forma detalhada na 

instrução a seguir reproduzida: 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), na forma da Proposta de Fiscalização 

e Controle (PFC) nº 17/2015, de autoria do Deputado Irmão Lázaro. 

2. Tendo em vista a relevância dos reajustes tarifários realizados pela Aneel e ante a 

necessidade de se compreender as motivações técnicas e econômicas desses aumentos, bem como de 

verificar a regularidade e a legitimidade da autorização concedida pelo órgão regulador para os 

reajustes da Coelba, o parlamentar requer que o TCU fiscalize os atos e procedimentos do regulador 

relativos à metodologia e aos processos de revisões e reajustes tarifários da concessionária efetuados 

nos últimos cinco anos (peça 1, p. 10-13). 
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3. Além disso, por sugestões apresentadas no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor da 

Câmara dos Deputados, foi solicitado, ainda, que o TCU fiscalize como a Aneel acompanha a parte 

operacional e o serviço que a Coelba presta aos seus consumidores, tendo em vista a grande 

quantidade de reclamações (peça 1, p. 14-15). 

HISTÓRICO 

4. O expediente foi encaminhado por meio do Ofício nº 163/2015, do Presidente da Comissão de 

Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, Deputado Eli Corrêa Filho, após a aprovação 

unânime da PFC nº 17/2015 pelo colegiado (peça 1, p. 1). 

5. Procedida a análise inicial no âmbito desta unidade técnica, foi feita diligência à Aneel, para 

que enviasse os processos de reajuste tarifário anual da Coelba realizados nos últimos cinco anos 

(peça 5). 

6. Em resposta, a Aneel encaminhou os documentos solicitados, acompanhados, ainda, dos 

Processos Aneel nºs. 48500.000502/2015 e 48500.006625/2012, relativos a pedidos de revisão 

tarifária extraordinária da concessionária homologados pela agência, respectivamente, por meio das 

Resoluções Homologatórias Aneel nºs. 1.429/2013 e 1.858/2015 (peça 7, CD). 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

7. A execução de fiscalizações por iniciativa do Congresso Nacional está prevista no art. 71, 

inciso IV, da Constituição Federal e no art. 38, inciso I, da Lei nº 8.443/1992. 

8. O art. 4º, inciso I, da Resolução TCU nº 215/2008 e o art. 232, inciso III, do Regimento 

Interno do TCU conferem aos presidentes de comissões da Câmara dos Deputados legitimidade para 

solicitar a realização de auditorias e inspeções a este Tribunal, quando por aquelas aprovadas. 

9. Assim, legítima a autoridade solicitante, cabe o conhecimento do expediente como SCN. 

EXAME TÉCNICO 

10. Nos processos tarifários, a receita da distribuidora, excluídos o PIS/PASEP, a COFINS e o 

ICMS, é dividida em duas parcelas: Parcela ‘A’, constituída de custos não gerenciáveis pela 

concessionária (compra de energia, transporte e encargos setoriais), e Parcela ‘B’, composta pelos 

custos gerenciáveis (depreciação e remuneração da base de ativos e custo regulatório de operação e 

manutenção). 

11. As tarifas de fornecimento de energia elétrica cobradas pelas distribuidoras são corrigidas 

por meio de três tipos de processos tarifários:  

a) reajuste tarifário anual: cujo objetivo é repassar anualmente, exceto nos anos de revisão 

tarifária periódica, as variações do custo da Parcela ‘A’, bem como corrigir monetariamente a 

Parcela ‘B’, descontada por um índice de produtividade apurado para cada distribuidora;  

b) revisão tarifária periódica: ocorre normalmente a cada quatro ou cinco anos, a depender do 

contrato de concessão, e tem por finalidade repassar as variações do custo da Parcela ‘A’ e 

recalcular detalhadamente os custos da Parcela ‘B’; 

c) revisão tarifária extraordinária: realizada com o objetivo de devolver o equilíbrio 

econômico-financeiro ao contrato de concessão, em virtude de eventos específicos capazes de alterar 

essa equação. 

12. A inteira metodologia adotada pela Aneel para a regulação tarifária está descrita nos 

Procedimentos de Regulação Tarifária (Proret), que consolida os normativos acerca dos processos 

tarifários. 

13. Nos últimos cinco anos, foram efetuados quatro reajustes tarifários anuais, uma revisão 

tarifária periódica e duas revisões tarifárias extraordinárias nas tarifas da Coelba, cujas principais 

motivações técnicas e econômicas são apresentadas a seguir. 

I. As motivações técnicas e econômicas dos processos tarifários da Coelba realizados nos 

últimos cinco anos 

Reajuste tarifário anual (2011) 

14. O reajuste tarifário da Coelba, referente ao período de abril de 2009 a março de 2010, foi 

aprovado mediante a Resolução Homologatória Aneel nº 971/2010. 
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15. Os componentes tarifários de maior impacto no aludido reajuste foram encargos setoriais e 

itens financeiros, responsáveis, respectivamente, pela variação de 2,29% e 3,26% no valor da tarifa. 

16. No tocante aos encargos setoriais, houve aumento significativo dos custos com a Conta de 

Consumo de Combustíveis (CCC), decorrente dos efeitos da Lei nº 12.111/2009, que passou a prever o 

reembolso da diferença entre o custo total de geração da energia elétrica nos Sistemas Isolados e o 

custo médio da potência e energia comercializada no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), 

responsável por 29,1% do aumento dos encargos. Destaca-se que esse aumento impactou todas as 

concessionárias de distribuição do Sistema Interligado Nacional e não apenas a Coelba. 

17. O item financeiro que mais pesou no reajuste foi o déficit do Programa Luz Para Todos 

(LPT), que é parcialmente custeado por todas as unidades consumidoras da Coelba, correspondendo 

a 19,9% do aumento daquele item. Especificamente ao LPT, o subsídio cruzado ocorre dentro da área 

de concessão de cada concessionária individualmente. 

18. A soma das variações dos componentes tarifários alcançou um reajuste médio de 8,09%, 

que, com a retirada de 2,54%, referentes a itens financeiros positivos considerados no reajuste 

anterior, produziu um efeito médio percebido pelos consumidores da distribuidora de 5,54%. 

Reajuste tarifário anual (2012) 

19. O reajuste tarifário da Coelba, compreendendo o período de abril de 2010 a março de 2011, 

foi autorizado por meio da Resolução Homologatória Aneel nº 1.282/2012, produzindo um efeito 

médio percebido pelos consumidores da distribuidora de 6,57%, alavancado, principalmente pela 

majoração dos custos com compra de energia, que foi diretamente responsável por 63,3% do 

aumento, devido: (i) ao aumento da contratação em leilões de energia nova, com preços mais altos do 

que o mix de energia anterior; (ii) à influência das variações do IPCA e do IGP-M, utilizados para 

reajustar os diversos preços de energia; e (iii) à atualização do Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD) estimado para os doze meses seguintes ao reajuste, para valorar a parcela variável dos custos 

da usinas térmicas que possuem contratos por disponibilidade. 

Revisão tarifária extraordinária (2012) 

20. Em setembro de 2012, foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 579/2012, posteriormente 

convertida na Lei nº 12.783/2013, dispondo essencialmente sobre as concessões de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais e a modicidade 

tarifária, com o objetivo de reduzir o custo final de energia elétrica. 

21. Visando reduzir em 20%, em média, as tarifas de energia, a MP nº 579/2012 diminuiu o total 

de encargos, com a descontinuidade da cobrança da CCC, de parte da Reserva Global de Reversão 

(RGR), bem como a redução de 75% das quotas da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).  

22. De forma a capturar os efeitos dessa medida, o regulador publicou a Resolução Normativa 

Aneel nº 521/2012, estabelecendo os critérios para a revisão extraordinária das tarifas das 

distribuidoras. No caso da Coelba, a revisão foi autorizada por meio da Resolução Homologatória 

Aneel nº 1.429/2013, proporcionando uma redução de 18,96% na tarifa para os consumidores 

residenciais de baixa tensão (B1-residencial). 

Revisão tarifária periódica (2013) 

23. A terceira revisão tarifária periódica da Coelba, aprovada por intermédio da Resolução 

Homologatória Aneel nº 1.511/2013, resultou em um efeito médio para o consumidor de -7,92%. Essa 

redução ocorreu, em grande parte, pela diminuição dos custos de depreciação (Quota de 

Reintegração Regulatória – QRR) destinados a recompor os ativos afetos à prestação do serviço de 

distribuição ao longo da sua vida útil e pelo fato de os investimentos efetivamente realizados pela 

concessionária terem sido inferiores aos previstos. 

24. Tais fatos, conjuntamente com os resultados aferidos para os indicadores de continuidade da 

Coelba – em especial a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), cujo 

limite vinha sendo reiteradamente descumprido –, reforçaram a percepção que os investimentos 

necessários não vinham sendo realizados, impactando na qualidade dos serviços prestados pela 

concessionária. 
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25. Além das compensações financeiras pagas pelas concessionárias de distribuição em razão 

do descumprimento dos limites para tais indicadores, foi inserido a partir dessa terceira revisão um 

critério de avaliação da qualidade, denominado componente Q, que incide sobre as tarifas das 

distribuidoras em seus reajustes, conforme o nível de qualidade por elas apresentado anualmente. 

26. O referido processo de revisão tarifária da Coelba foi objeto de acompanhamento do TCU, 

no TC 016.029/2013-5, tendo os procedimentos adotados pela Aneel sido considerados regulares, 

conforme o Acórdão nº 1.354/2014-TCU-Plenário. Sendo assim, propõe-se encaminhar cópia da 

decisão proferida naqueles autos, bem assim do relatório e voto que a fundamentaram, ao Presidente 

da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e ao parlamentar Irmão Lázaro. 

Reajuste tarifário anual (2014) 

27. No ano de 2014, a Coelba propôs um reajuste tarifário anual médio de 18,12%, tendo sido 

autorizado pelo regulador, mediante a Resolução Homologatória Aneel nº 1.714/2014, um aumento 

com efeito médio para os consumidores de 15,35%, sendo 10,76% relativos ao cálculo econômico 

(8,82% Parcela ‘A’ e 1,94% Parcela ‘B’) e 4,59% a componentes financeiros. 

28. Os componentes de maior impacto no reajuste foram a elevação dos custos com a compra de 

energia, a parcela de compensação financeira com tais custos verificada ao longo do último reajuste 

tarifário, paga via Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela ‘A’ (CVA), bem como a variação 

dos custos integrantes da Parcela ‘B’. 

29. Os custos com aquisição de energia, inicialmente previstos em R$ 1.988.902.807, tiveram 

uma variação de 16,24%, totalizando R$ 2.311.900.624, em virtude, entre outros fatores, da condição 

hidrológica desfavorável verificada no período de abril de 2013 a março de 2014, forçando o 

despacho de termelétricas, de maior custo que a energia hidráulica. Tal fato contribuiu com 51,6% do 

aumento tarifário. 

30. Os efeitos financeiros dessa medida foram arcados pela distribuidora até a data do reajuste, 

quando foram então compensados na tarifa da concessionária, via CVA, no valor de R$ 157.430.648. 

Tal montante representou 23,1% do reajuste. 

31. Por fim, segundo as regras do Proret, os custos regulatórios contidos na Parcela ‘B’ são 

atualizados anualmente pelo IGMP, com a incidência do Fator X, mediante a seguinte fórmula: 

𝑉𝑃𝐵1 = 𝑉𝑃𝐵0  × (𝐼𝐺𝑃𝑀 − 𝑋), sendo que: 

VPB0: Valor da Parcela ‘B’ do reajuste anterior;  

IGPM: Índice Geral de Preços do Mercado, também designado IVI. É uma das versões do 

Índice Geral de Preços (IGP) calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); e  

X: Fator X. É o valor a ser subtraído do IGPM, ou IVI, com o objetivo de compartilhar com os 

usuários e consumidores da distribuidora os ganhos de eficiência empresarial e da competitividade 

estimados para o período, contribuindo assim para a modicidade tarifária. 

32. Por meio dessa metodologia, a Parcela ‘B’ da Coelba foi corrigida em 4,46%, sendo 7,30% 

de IGPM e 2,84% referente ao Fator X. Essa variação contribuiu com 13% do reajuste ocorrido em 

2014. 

Revisão tarifária extraordinária (2015) 

33. Após o reajuste tarifário de 2014, uma série de eventos ensejou a realização de uma nova 

revisão tarifária extraordinária para distribuidoras de todo o país, inclusive a Coelba, quais sejam: 1) 

a contratação de energia em montante inferior ao necessário para cobrir os contratos que venceram 

em dezembro de 2014, levando à necessidade de contratação de energia no mercado de curto prazo a 

preços excessivamente elevados decorrentes da baixa dos reservatórios; 2) a persistência de condição 

hidrológica desfavorável, havendo mais exposição das distribuidoras a térmicas com alto custo de 

geração, bem como a revisão das quotas referentes à CDE, cobradas das distribuidoras, cujos valores 

foram mais de doze vezes superiores aos de 2014; e 3) o aumento da tarifa de repasse da potência 

oriunda da UHE de Itaipu, no caso das concessionárias das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

34. No caso da Coelba, o novo aumento nas tarifas de fornecimento, aprovado pela Resolução 

Homologatória Aneel nº 1.858/2015, com efeito médio aos consumidores de 5,36%, se deu 
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particularmente em razão da revisão da quota de CDE da distribuidora, no montante de R$ 270,8 

milhões. 

Reajuste tarifário anual (2015) 

35. O reajuste tarifário da Coelba ocorrido em abril de 2015, aprovado pela Resolução 

Homologatória Aneel nº 1.878/2015, produziu um efeito médio percebido pelos consumidores de 

11,43%. 

36. Nesse reajuste, continuaram sendo repassados às tarifas os efeitos verificados nos processos 

tarifários anteriores, relativos ao acionamento de usinas térmicas. 

37. Para o custeio dessas despesas foi, ainda, necessária a realização de operações de crédito, 

contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Conforme o Decreto 

nº 8.221/2014, a quitação dessas operações é realizada via Conta no Ambiente de Contratação 

Regulada (Conta-ACR), cujo financiamento se dá mediante a inclusão de quotas estabelecidas para as 

concessionárias na CDE, o que não havia sido incluído no cálculo da revisão extraordinária. 

38. A inclusão dessas cotas destinadas ao custeio da Conta-ACR foi a principal causa para a 

elevação do valor total dos encargos setoriais da Coelba em 63,57% em comparação com a revisão 

extraordinária de 2015. Isso representou o percentual de 7,13% do reajuste. 

39. Além disso, parte do custo com a compra de energia, especialmente térmica, também foi 

arcada pela própria Coelba, mas não foi considerada na revisão extraordinária, sendo repassada, 

nesse reajuste, via CVA, no montante de R$ 737,96 milhões, representando 14,57% do reajuste. 

40. Por fim, contribuiu com 1,57% do aumento tarifário a elevação dos custos de transmissão 

em 49,39% comparativamente à revisão extraordinária, explicado, principalmente, pelos seguintes 

fatores: 1) o aumento dos custos associados ao crescimento da rede; 2) a arrecadação de valores 

referentes ao impacto nas transmissoras devido à obrigatoriedade do repasse de encargos setoriais à 

Eletrobrás, conforme a Resolução Homologatória Aneel nº 1.756/2014 e o Despacho Aneel 

nº 1.783/2014; e 3) o aumento da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateio do 

pagamento do montante a ser arrecadado por meio da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 

associada à Rede Básica (TustRB). Os componentes financeiros compensados na CVA, em razão dos 

custos de transmissão pagos pela distribuidora, somaram R$ 67,16 milhões, correspondendo a 1,33% 

do reajuste. 

II. Análise de conformidade dos aludidos processos tarifários 

41. Os processos tarifários das distribuidoras efetuados pela Aneel são objeto de fiscalização do 

TCU. No que tange às revisões tarifárias periódicas, bem assim à metodologia nelas adotada, é 

seguido o rito definido na Instrução Normativa (IN) TCU nº 43/2002. Já o controle quanto aos 

reajustes anuais e às revisões extraordinárias é desempenhado conforme uma análise de oportunidade 

e conveniência. 

42. Não obstante, cabe mencionar que a metodologia da Aneel atinente às revisões tarifárias 

periódicas tem-se aperfeiçoado de modo incremental e tornou-se gradativamente mais robusta ao 

longo dos anos. Sendo assim, em suas fiscalizações, o TCU tem verificado poucas oportunidades de 

melhoria sobre tais processos tarifários quando em comparação com a época em que a agência deu 

início à regulação tarifária das distribuidoras. No último exame realizado sobre as regras das 

revisões tarifárias periódicas não foram feitas quaisquer propostas de melhoria, conforme o Acórdão 

nº 1.688/2015-TCU-Plenário (TC 014.335/2011-5). 

43. As revisões extraordinárias, por outro lado, contam com uma metodologia simplificada para 

cada fato gerador, destinando-se tão somente a incluir nas tarifas efeitos externos não previstos em 

processos tarifários anteriores, de forma a manter o equilíbrio contratual.  

44. A revisão extraordinária em 2012 foi efetuada em atendimento ao art. 13, § 2º, da Lei 

nº 12.783/2013, com o objetivo de repassar aos consumidores os efeitos da redução do custo com 

transporte e compra de energia e dos encargos setoriais, implementada pela MP nº 579/2012. Já em 

2015, a revisão extraordinária era premente, a fim de evitar uma inadimplência generalizada no setor 

elétrico, haja vista a magnitude do déficit gerado pelos custos com aquisição de energia, mencionados 

anteriormente. 
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45. Por seu turno, a metodologia para os reajustes anuais é definida diretamente no contrato de 

concessão das distribuidoras, sendo única para todas elas. Referida metodologia foi intensamente 

analisada por esta Corte, no âmbito do TC 021.975/2007-0, com apontamento de irregularidades 

afetas ao cálculo da Parcela ‘A’ da tarifa. 

46. Tais irregularidades foram, contudo, corrigidas mediante aditamento contratual celebrado 

com todas as distribuidoras em 2010, inexistindo, portanto, nos reajustes homologados a partir 

daquele ano. O excerto do voto revisor abaixo transcrito, proferido pelo Ministro Raimundo Carreiro 

nos meandros do supracitado processo, corroboram as informações anteriores: 

‘13. Em 8/3/2010, foi promovido um encontro institucional entre o TCU e a Aneel, no qual a 

agência fez uma apresentação sobre as alterações na metodologia de cálculo do reajuste tarifário 

anual dos serviços de energia elétrica. Em 30/3/2010, técnicos da Sefid se reuniram com a equipe da 

Superintendência de Regulação Econômica da Aneel, para obter uma explicação mais pormenorizada 

da nova metodologia de reajuste tarifário implementada pelos aditivos aos contratos de concessão e 

uniformizar o entendimento do assunto em questão. Após essas providências, os novos elementos 

acostados aos autos, notadamente a minuta de aditivo contratual aprovada pelo Despacho Aneel 

nº 245/2010, foram analisados pela unidade técnica, que opinou no sentido de que ‘o aditivo 

contratual, em conjunto com a imposição de limites de MUST [Montantes de Uso dos Sistemas de 

Transmissão], para fins de contratação e de repasse tarifário, constitui uma solução adequada para o 

problema em pauta, no que se refere aos efeitos ex nunc. Em outras palavras, caso adotadas as 

medidas propostas pela Aneel, o problema da falta de neutralidade da Parcela ‘A’ não mais existirá 

nos reajustes futuros’ (fl. 361, v. 1).  

14. É importante destacar que as alterações constantes do termo aditivo contratual padrão, 

aprovado pelo Despacho Aneel nº 245/2010, relativo à Audiência Pública nº 43/2009, que instaurou a 

neutralidade dos encargos setoriais da Parcela ‘A’, foram integralmente aplicadas em todos os 

reajustes tarifários de concessionárias de distribuição de energia elétrica, homologados a partir de 

fevereiro de 2010 (fls. 384/387, v. 1). 

15. Portanto, constato que o ajuste metodológico, determinado originalmente pelo Acórdão 

nº 2.210/2008-TCU-Plenário, foi efetuado pela Aneel, vigendo a partir de fevereiro de 2010, sendo 

considerado pela unidade técnica deste Tribunal como uma solução adequada e que corrige as 

distorções levantadas nos presentes autos a partir de sua incorporação aos contratos celebrados com 

as concessionárias de distribuição de energia elétrica. Diante de todas as informações que constam 

do processo, entendo que a questão foi solucionada para os reajustes realizados a partir de fevereiro 

de 2010.’ 

47. Superada a questão relativa à metodologia dos aludidos processos tarifários, resta aferir se 

a Aneel as aplicou de forma apropriada nos processos tarifários analisados. 

48. Nos presentes autos, foram objeto de exame de conformidade os reajustes anuais, revisões 

periódicas e extraordinárias realizadas nas tarifas da Coelba nos últimos cinco anos, conforme 

requisitado na SCN. Com essa finalidade, diligenciou-se o regulador, para que encaminhasse 

informações relativas aos processos tarifários em questão (peça 5). 

49. No exame documental envolvendo as informações encaminhadas (peça 7, CD), não foram 

identificadas irregularidades na aplicação da metodologia pelo regulador. Ademais, conforme já 

mencionado, a revisão periódica da Coelba, efetuada em 2013, foi considerada regular pelo Acórdão 

nº 1.354/2014-TCU-Plenário, proferido no TC 016.029/2013-5. 

50. Não obstante, cabe ressaltar que a análise empreendida nestes autos buscou apenas 

verificar a aderência dos aludidos processos tarifários às metodologias definidas pela Aneel, não 

tendo como escopo convalidar a exatidão dos cálculos neles efetuados ou dos valores alegados pela 

Agência para cada um dos itens que compõem a Parcela ‘A’, visto que a validação de qualquer deles 

demandaria a execução de fiscalização específica e com amplitude que extrapolaria o objeto da 

presente solicitação. 

51. Ainda cabe destacar que o TCU ao longo dos últimos anos realizou fiscalizações nos 

principais encargos afetos à referida Parcela ‘A’, a exemplo dos TCs 003.626/2012-1 e 
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011.223/2014-6, em que foram propostas correções e melhorias que, quando implementadas, 

contribuirão para a modicidade tarifária. Sendo assim, entende-se pertinente o encaminhamento das 

decisões exaradas nos aludidos processos (Acórdãos nºs. 336/2014-TCU-Plenário e 2.565/2014-TCU-

 Plenário), bem como dos respectivos relatórios e votos, aos solicitantes. 

III. Acompanhamento da Aneel sobre a qualidade dos serviços prestados pela Coelba 

52. Compete à Aneel regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a 

comercialização de energia elétrica no País. Parte dessas atribuições foram delegadas a agências de 

regulação estaduais, por meio de convênios de cooperação e de contratos de metas firmados entre a 

União, os respectivos estados, a Aneel e as agências estaduais. 

53. A descentralização de fiscalizações para agências estaduais constitui essencialmente uma 

escolha do regulador. A lei não determina que tenha de ser descentralizada para esta ou aquela 

agência estadual, apenas faculta tal delegação, desde que atendidos alguns critérios. A Aneel escolhe 

quais ações de fiscalização serão delegadas, por meio de um ‘contrato de metas’ de vigência anual, 

firmado entre a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade (SFE/Aneel) e a agência 

estadual. As fiscalizações são limitadas ao território da respectiva unidade da federação. Além de 

encarregada de executar a fiscalização, a agência estadual se torna a primeira instância em caso de 

recurso administrativo. 

54. No caso da Coelba, todavia, não há atualmente contrato de metas firmado. Desse modo, o 

acompanhamento sobre a qualidade dos serviços prestados pela distribuidora é realizado de forma 

direta pela Aneel, com ou sem apoio de agentes credenciados. 

55. Os agentes credenciados que dão apoio à Aneel são consultores, auditores ou empresas 

especializadas, contratados especificamente para este fim. A Aneel faz uso frequente desses 

profissionais, os quais, por força do Decreto nº 2.335/1997, estão limitados a obter, analisar e atestar 

informações ou dados. Nessas fiscalizações, deve haver a presença dos fiscais da Aneel, que lideram o 

trabalho, visto serem eles os titulares da competência legal de fiscalizar. A escolha de qual 

credenciado atuará em uma fiscalização da Aneel é feita por sorteio, em sessão pública. 

56. Embora os serviços prestados pela Coelba não tenham sido objeto específico de trabalhos 

recentes do TCU, a atividade de fiscalização da qualidade sobre todas as distribuidoras sob 

competência da Aneel foi objeto de auditoria no âmbito do TC 013.046/2014-4.  

57. O referido processo teve como objetivo avaliar os aspectos mais relevantes do planejamento 

e execução das fiscalizações da Aneel e das agências estaduais conveniadas quanto à qualidade da 

distribuição, buscando contribuir para a eficiência e a efetividade dessas ações fiscalizatórias. Para 

tanto, foram definidas as seguintes questões de auditoria: 

a) Questão 1: A fiscalização da Aneel permite identificar, de modo efetivo, irregularidades na 

prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e na apuração dos indicadores de qualidade?  

b) Questão 2: O controle de resultados exercido pela Aneel sobre as fiscalizações 

descentralizadas é suficiente para verificar se elas cumprem as metas estabelecidas nos contratos de 

metas, de modo a contribuir com a melhoria da qualidade do serviço de distribuição de energia 

elétrica? 

58. Ao longo do trabalho, foi executada uma série de procedimentos, entre os quais se destaca a 

análise dos processos de fiscalização da qualidade, concentrada sobre oito tipos diferentes de 

fiscalização relacionados ao tema, quais sejam: 1) técnica da qualidade do fornecimento; 2) 

qualidade do atendimento comercial; 3) apuração dos indicadores de continuidade coletivos e 

individuais; 4) índices de qualidade do teleatendimento; 5) conformidade dos níveis de tensão das 

medições amostrais; 6) verificação do cumprimento de determinações; 7) cumprimento de Termo de 

Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC); e 8) inadimplência quanto ao envio de informações 

técnicas e indicadores de qualidade. 

59. O TC 013.046/2014-4 encontra-se atualmente instruído por esta unidade técnica, pendente 

de julgamento no Gabinete do Ministro Vital do Rêgo. Desse modo, propõe-se o encaminhamento da 

decisão a ser proferida naqueles autos, bem como do relatório e voto que a fundamentarem, ao 
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Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e ao parlamentar Irmão 

Lázaro. 

60. Além disso, a Aneel publica anualmente dados sobre a qualidade dos serviços de 

distribuição, a exemplo dos resultados individualizados dos indicadores de continuidade, bem como os 

valores pagos pelas distribuidoras a título de compensação financeira pela extrapolação dos limites 

desses indicadores, e do ranking nacional da continuidade do serviço. 

61. Especificamente quanto à Coelba, os limites para o indicador de Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) não foram respeitados nos últimos anos, conforme 

mostra o gráfico a seguir. 

  Gráfico 1 – Evolução dos indicadores de qualidade da Coelba 

  Fonte: Aneel. 

62. No período de 2012 a 2014, a Coelba pagou, mediante desconto na tarifa de seus 

consumidores, mais de R$ 79 milhões a título de compensação financeira pelo descumprimento dos 

limites de interrupção no serviço estabelecidos pela Aneel, e outros R$ 3 milhões em penalidades 

impostas por meio de fiscalizações da Agência, conforme elucidado no quadro a seguir. 

          Tabela 1 – Compensações financeiras e multas pagas pela Coelba 

Ano Compensação financeira 

(R$) 

Multas pagas (R$) 

201

2 

24.710.037,34 1.260.721,37 

201

3 

24.576.569,11 - 

201

4 

30.688.507,40 2.341.009,55 

Tota

l 

79.975.113,85 3.601.730,92 

          Fonte: Aneel. Elaboração própria. 

63. De acordo com os dados publicados pelo regulador, em 2014, a Coelba ocupou a 

22ª posição no ranking de desempenho de continuidade, entre as 36 distribuidoras com mercado 

nacional maior que 1 TWh. 

CONCLUSÃO 

64. Foram apresentadas, em resposta ao presente processo de SCN, as principais motivações 

técnicas e econômicas para os processos tarifários realizados na área de concessão da Coelba, nos 

últimos cinco anos, relacionados a seguir. 

Tabela 2 – Processos tarifários da Coelba 
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A

no 

Tipo Reaju

ste 

associado à 

Parcela ‘A’ 

Reajust

e associado à 

Parcela ‘B’ 

Compo

nentes 

financeiros 

Tota

l 

2

011 

Reajuste Anual 3,66% 1,16% 0,72% 5,54

% 

2

012 

Reajuste Anual 5,99% 1,55% - 0,97% 6,57

% 

2

012 

Revisão 

Extraordinária 

- - - -

18,96% 

2

013 

Revisão Periódica 1,97% -7,88% -2,01% -

7,92% 

2

014 

Reajuste Anual 8,82% 1,94% 4,59% 15,3

5% 

2

015 

Revisão 

Extraordinária 

- - - 5,36

% 

2

015 

Reajuste Anual 9,55% 0,25% 1,63% 11,4

3% 

Fonte: peça 7, CD. Elaboração própria. 

65. A análise dessas motivações evidencia que houve variação relevante da tarifa da Coelba 

após a edição da MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, que reduziram o total de 

encargos, com a descontinuidade da cobrança da CCC, de parte da RGR, bem como de 75% das 

quotas da CDE. 

66. Visando capturar os efeitos dessa medida e reduzir as tarifas de energia elétrica, a Aneel 

realizou, em 2013, revisões tarifárias extraordinárias das tarifas de distribuição, que, no caso da 

Coelba, reduziu as contas de energia dos consumidores da concessionária em 18,96%, em média. 

67. No mesmo ano, a agência efetuou uma revisão tarifária periódica das tarifas da Coelba, 

reduzindo-as, em média, em 7,92%, principalmente pela diminuição dos custos de depreciação (QRR) 

destinados a recompor os ativos afetos à prestação do serviço de distribuição ao longo da sua vida 

útil e pelo fato de os investimentos efetivamente feitos pela concessionária terem sido inferiores aos 

previstos. 

68. Em 2014, o reajuste tarifário anual da Coelba gerou um aumento de 15,35%, cujos 

componentes de maior impacto foram a elevação dos custos com a compra de energia, em virtude, 

entre outros fatores, da condição hidrológica desfavorável no período de abril de 2013 a março de 

2014, a parcela de compensação financeira com tais custos verificada ao longo do último reajuste 

tarifário, paga via CVA, bem como a variação dos custos integrantes da Parcela ‘B’. 

69. Com a persistência da condição hidrológica desfavorável, havendo mais exposição da 

Coelba à compra de energia térmica, com alto custo de geração, e com a revisão das quotas referente 

à CDE, cobradas das distribuidoras, fez-se necessária a realização de uma nova revisão 

extraordinária em 2015, gerando um aumento de 5,36% nas tarifas da concessionária. 

70. Por fim, mediante reajuste anual também levado a efeito em 2015, continuaram sendo 

repassados às tarifas da Coelba os efeitos verificados nos processos tarifários anteriores, relativos ao 

acionamento de usinas térmicas, ocasionando um acréscimo de 11,43%, em média, nas contas de luz 

dos consumidores da distribuidora. 

71. Sendo assim, em que pese o objetivo inicial com a edição da MP nº 579/2012 tenha sido 

imediatamente alcançado, ele não se perpetuou ao longo do tempo nas tarifas da Coelba, haja vista 

uma série de aumentos ocorridos a partir do ano de 2014, elevando-as a um patamar, em média, 

1,05% superior à tarifa de 2012, anterior à edição da medida. 

72. Contudo, a despeito dessa escalada tarifária, não foram identificadas irregularidades na 

metodologia e nos procedimentos adotados pela Aneel quanto aos processos tarifários da Coelba 

referentes aos últimos cinco anos. 
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73. Conforme demonstrado, as metodologias para reajustes anuais e revisões tarifárias 

periódicas, estabelecidas no Proret, foram objeto de fiscalização em processos anteriores, como os 

TCs 021.975/2007-0 e 014.335/2011-5. 

74. No TC 021.975/2007-0, julgado por meio do Acórdão nº 3.438/2012-TCU-Plenário, foi 

examinada a metodologia para os reajustes anuais, oportunidade em que se apontou irregularidades 

afetas ao cálculo da Parcela ‘A’ da tarifa, as quais foram, contudo, corrigidas mediante aditamento 

contratual celebrado com todas as distribuidoras em 2010, inexistindo, portanto, nos reajustes 

homologados a partir daquele ano.  

75. O último exame acerca da metodologia adotada nas revisões tarifárias periódicas, por outro 

lado, não apontou quaisquer propostas de melhoria, conforme o Acórdão nº 1.688/2015-TCU-

Plenário, proferido no âmbito do TC 014.335/2011-5. 

76. Por sua vez, a metodologia para as revisões extraordinárias é simplificada e destina-se 

apenas a incluir nas tarifas efeitos externos não previstos em processos tarifários anteriores, de forma 

a manter o equilíbrio contratual.  

77. A revisão extraordinária feita em 2012 atendeu ao disposto no art. 13, § 2º, da Lei 

nº 12.783/2013, com o objetivo de repassar aos consumidores os efeitos da redução do custo com 

transporte e compra de energia e dos encargos setoriais, implementada pela MP nº 579/2012. Já em 

2015, a revisão extraordinária era premente, a fim de evitar uma inadimplência generalizada no setor 

elétrico, haja vista a magnitude do déficit gerado pelos custos com aquisição de energia, mencionados 

anteriormente. 

78. A conformidade dos processos tarifários da Coelba mencionados na SCN também foi objeto 

de análise mediante exame documental, cujo resultado não apontou irregularidades na aplicação da 

metodologia pelo regulador. Ademais, conforme já mencionado, a revisão periódica da Coelba 

efetuada em 2013 foi considerada regular pelo Acórdão nº 1.354/2014-TCU-Plenário, proferido no 

TC 016.029/2013-5. 

79. Não obstante, cabe ressaltar que a análise empreendida nestes autos buscou apenas 

verificar a aderência dos aludidos processos tarifários às metodologias definidas pela Aneel, não 

tendo como escopo convalidar a exatidão dos cálculos neles efetuados ou dos valores alegados pela 

Agência para cada um dos componentes da Parcela ‘A’.  

80. Também em atendimento a esta SCN, discorreu-se sobre como a Aneel fiscaliza a qualidade 

dos serviços prestados pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica, que, no caso da 

Coelba, é executada de forma direta pela agência, com ou sem apoio de agentes credenciados. 

81. Esse tipo de fiscalização foi objeto de auditoria, no TC 013.046/2014-4, que teve como 

objetivo avaliar os aspectos mais relevantes do planejamento e execução das fiscalizações da Aneel e 

das agências estaduais conveniadas quanto à qualidade da distribuição, buscando contribuir para a 

eficiência e a efetividade dessas ações fiscalizatórias.  

82. Dessa forma, e tendo em vista que os resultados do referido trabalho complementam as 

informações requisitadas nesta SCN, propôs-se que, tão logo o processo seja deliberado pelo TCU, 

seja encaminhada aos interessados cópia da decisão proferida. 

83. Por fim, no que tange especificamente à Coelba, foram apresentados os dados relativos aos 

indicadores de continuidade da concessionária, bem como os valores por ela compensados aos seus 

consumidores, em decorrência do descumprimento dos limites estipulados pela Aneel para tais 

indicadores, e de penalidades impostas à distribuidora no âmbito de fiscalizações realizadas pela 

Agência.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

84. Diante do exposto, submete-se à consideração superior a presente SCN, enviada por 

intermédio do Ofício nº 163/2015, de 1/7/2015, assinado pelo Deputado Eli Corrêa Filho, Presidente 

da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, com base na Proposta de 

Fiscalização e Controle nº 17/2015, de autoria do Deputado Irmão Lázaro, propondo: 
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a) conhecer a presente solicitação, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 

nº 215/2008, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno, o art. 38, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e 

o art. 71, inciso IV, da Constituição Federal de 1988; 

b) informar ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, 

assim como ao Deputado Irmão Lázaro, autor da PFC nº 17/2015, que, com vistas a atender à 

solicitação, foram analisados os processos tarifários da Coelba realizados pela Aneel nos últimos 

cinco anos, em face dos quais não foram identificadas irregularidades; 

c) remeter cópia das decisões a serem proferidas nestes autos e no TC 013.046/2014-4, bem 

como dos Acórdãos nºs. 336/2014-TCU-Plenário, 1.354/2014-TCU-Plenário e 2.565/2014-TCU-

Plenário, com os respectivos relatórios e votos, ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor 

da Câmara dos Deputados e ao Deputado Irmão Lázaro; 

d) juntar o acórdão a ser proferido neste processo aos autos do TC 013.046/2014-4, para 

posterior cumprimento da alínea anterior; 

e) considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos 

do art. 169, inciso II, do Regimento Interno e do art. 17, inciso I, da Resolução TCU nº 215/2008.” 

 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

A Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados encaminhou a 

este Tribunal, mediante o Ofício Pres. nº 163/2015, a Proposta de Fiscalização e Controle nº 17/2015, 

de autoria do Deputado Irmão Lázaro, requisitando a realização de auditoria nos atos e procedimentos 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em relação à Companhia de Eletricidade do Estado 

da Bahia (Coelba), compreendendo a metodologia e os processos de revisões e reajustes tarifários 

autorizados nos últimos cinco anos, bem como o acompanhamento da parte operacional e a qualidade 

dos serviços prestados aos baianos. 

2. Quanto às alterações dos valores das tarifas de fornecimento de energia elétrica cobrados pelas 

distribuidoras, cabe inicialmente destacar que podem decorrer de reajuste tarifário anual, revisão 

tarifária periódica e revisão tarifária extraordinária, cuja metodologia adotada pela Aneel está descrita 

nos Procedimentos de Regulação Tarifária, que consolida os normativos acerca da matéria. 

3. No período em foco, foram homologados reajustes anuais em 2011 (5,54%) e 2012 (6,57%), 

revisão extraordinária em 2012 (-18,96%), revisão periódica em 2013 (-7,92%), reajuste anual em 

2014 (15,35%), revisão extraordinária em 2015 (5,36%) e reajuste anual em 2015 (11,43%). 

4. Observou a unidade técnica que houve variação relevante da tarifa da Coelba (-18,96%) após a 

edição da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, motivada pela redução de 

encargos, com a descontinuidade da cobrança da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), de parte 

da Reserva Global de Reversão (RGR), bem como a diminuição de 75% das quotas da Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE). 

5. Já a redução de 7,92%, apurada na revisão periódica efetuada em 2013, decorreu, em grande 

parte, de menores custos de depreciação (Quota de Reintegração Regulatória), destinados a recompor 

os ativos afetos à prestação do serviço de distribuição ao longo da sua vida útil, assim como das 

compensações financeiras inseridas no cálculo em função de os investimentos feitos pela Coelba terem 

sido inferiores aos previstos, impactando a qualidade dos serviços prestados, com reiterado 

descumprimento do limite estabelecido para os indicadores de continuidade, em especial a Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC). 

6. Assim, a partir dessa terceira revisão periódica, às compensações financeiras pagas pelas 

distribuidoras em razão do descumprimento dos limites dos indicadores de continuidade foi 
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acrescentado um critério de avaliação da qualidade, denominado componente “Q”, que incide sobre as 

tarifas, conforme o nível de qualidade por elas apresentado anualmente. 

7. Tendo em vista que o processo de revisão tarifária da Coelba foi objeto de acompanhamento, 

no âmbito do TC 016.029/2013-5, com a prolação do Acórdão nº 1.354/2014-TCU-Plenário, que 

considerou regulares os procedimentos adotados pela Aneel, endosso a proposta da unidade técnica de 

enviar cópia da referida deliberação à Câmara dos Deputados. Também devem ser fornecidas cópias 

dos Acórdãos nºs. 336/2014-TCU-Plenário (TC 003.626/2012-1) e 2.565/2014-TCU-Plenário 

(011.223/2014-6), proferidos em decorrência de fiscalizações nos principais encargos afetos à 

Parcela “A”, cujas correções e melhorias, quando implementadas, contribuirão para a modicidade 

tarifária.  

8. No reajuste tarifário anual de 2014, foi autorizado um aumento médio para os consumidores 

de 15,35%, sendo que os gastos com aquisição de energia tiveram uma variação de 16,24%, na medida 

em que a condição hidrológica desfavorável, verificada no período de abril de 2013 a março de 2014, 

forçou o despacho de termelétricas, de maior custo que a energia hidráulica. 

9. Nova revisão extraordinária teve que ser feita em 2015 (5,36%), a fim de evitar uma 

inadimplência generalizada no setor elétrico. A persistência das condições adversas levou a uma maior 

exposição da Coelba à compra de energia térmica, com alto custo de geração, além de terem sido 

revistas as quotas referentes à CDE, cobradas das distribuidoras. 

10. No reajuste anual de 2015 (11,43%), continuaram sendo repassados às tarifas da Coelba os 

efeitos verificados nos processos tarifários anteriores, relativos ao acionamento de usinas térmicas. 

11. Registrou a unidade técnica que o objetivo inicial buscado com a edição da MP nº 579/2012, 

embora tenha sido imediatamente alcançado, não se perpetuou ao longo do tempo nas tarifas da 

Coelba, haja vista a série de aumentos ocorridos a partir de 2014, elevando-as a um patamar, em 

média, 1,05% superior à tarifa de 2012, anterior à MP. 

12. Acrescentou que, a despeito dessa escalada tarifária, não foram identificadas irregularidades 

na metodologia e nos procedimentos adotados pela Aneel quanto os processos tarifários da Coelba, nos 

últimos cinco anos. Contudo, na análise empreendida nestes autos, buscou-se apenas verificar a 

aderência dos processos tarifários da Coelba às metodologias definidas pela Aneel, não tendo como 

escopo convalidar a exatidão dos cálculos neles efetuados. 

13. No que tange às irregularidades na metodologia de cálculo dos reajustes anuais concernentes 

à Parcela “A” da tarifa, apuradas no TC 021.975/2007-0 (Acórdão nº 3.438/2012-TCU-Plenário), 

observa-se que já foram corrigidas, mediante aditamento contratual celebrado por todas as 

distribuidoras em 2010, deixando de repercutir nos reajustes homologados a partir de então. 

14. De acordo com os dados publicados pelo regulador, a Coelba ocupava, em 2014, a 22ª 

posição no ranking de desempenho de continuidade, entre as 36 distribuidoras com mercado nacional 

maior que 1 Twh. No período de 2012 a 2014, a Coelba pagou, mediante desconto na tarifa, 

R$ 79.975.113,85, a título de compensação financeira pelo descumprimento dos limites de interrupção 

no serviço, e R$ 3.601.730,92, em penalidades impostas por meio de fiscalizações da Aneel.   

15. Quanto à qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias de distribuição de energia 

elétrica, cumpre destacar que ainda se encontra pendente de apreciação pelo Tribunal o 

TC 013.046/2014-4, que trata de auditoria realizada com o objetivo de avaliar os aspectos mais 

relevantes do planejamento e execução das fiscalizações da Aneel e das agências estaduais 

conveniadas quanto à qualidade da distribuição, buscando contribuir para a eficiência e a efetividade 

dessas ações fiscalizatórias. Assim, tão logo a deliberação seja prolatada, deverá ser fornecida à 

Câmara dos Deputados. 

16. Nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução TCU nº 215/2008, pode ser considerada 

integralmente atendida a presente solicitação. 

Diante do exposto, acolho o parecer da unidade técnica e voto por que o Tribunal adote o 

acórdão que ora submeto ao Plenário. 
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ACÓRDÃO Nº 286/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 016.022/2015-7 

2. Grupo I – Classe II – Solicitação do Congresso Nacional 

3. Interessada: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 

4. Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica e Companhia de Eletricidade do Estado da 

Bahia 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela 

Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, por meio do 

Ofício Pres. nº 163/2015/, referente à Proposta de Fiscalização e Controle nº 17/2015, de autoria do 

Deputado Irmão Lázaro, requisitando ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria nos 

atos e procedimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em relação à Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), compreendendo a metodologia e os processos de revisões e 

reajustes tarifários autorizados nos últimos cinco anos, bem como o acompanhamento da parte 

operacional e a qualidade dos serviços prestados aos baianos. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, art. 38, 

inciso I, da Lei nº 8.443/1992, arts. 169, inciso V, e 232, inciso III, do Regimento Interno, arts. 4º, 

inciso I, e 17, inciso I, da Resolução TCU nº 215/2008, em: 

9.1. encaminhar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e ao Deputado 

Irmão Lázaro, autor da PFC nº 17/2015: 

9.1.1. informações acerca dos processos tarifários relativos à Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia, autorizados nos últimos cinco anos, esclarecendo que não foram identificadas 

irregularidades na documentação disponibilizada para exame desta Corte de Contas;  

9.1.2. cópias dos Acórdãos nºs. 336/2014-TCU-Plenário, 1.354/2014-TCU-Plenário, 2.565/2014-

TCU-Plenário, bem como do ora proferido, acompanhados dos respectivos relatórios e votos; 

9.1.3. cópia da decisão referente ao TC 013.046/2014-4, tão logo seja adotada pelo Tribunal, por 

se tratar de auditoria para avaliar os aspectos mais relevantes do planejamento e execução das 

fiscalizações da Aneel e das agências estaduais conveniadas quanto à qualidade da distribuição, 

buscando contribuir para a eficiência e a efetividade dessas ações fiscalizatórias; 

9.2. juntar cópia desta deliberação ao TC 013.046/2014-4, para posterior cumprimento do 

item 9.1.3 acima;  

9.3. declarar integralmente atendida a presente solicitação; 

9.4. arquivar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0286-04/16-P. 

  

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
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13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II - CLASSE V - Plenário 

TC 017.019/2014-1 

Natureza: Relatório de Levantamento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Unidades: Congresso Nacional, Casa Civil da Presidência da República e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Sumário: RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS DECORRENTES DA OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DAS 

EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO. NECESSIDADE 

DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEI 9.504/1997 

(LEI ELEITORAL). FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DE CRITÉRIOS ESSENCIAIS À 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS EMENDAS PARLAMENTARES 

INDIVIDUAIS E DA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A TRANSFERÊNCIA DE 

RECURSOS PELA UNIÃO AOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. RECOMENDAÇÕES AO 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CIÊNCIA AO MINISTRO-

CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, AO PRESIDENTE DA 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO DO 

CONGRESSO NACIONAL, AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AO 

PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL. SUBSÍDIO AO EXAME DAS CONTAS DE 

GOVERNO DE 2015. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Acolho como relatório o seguinte parecer do Ministério Público junto ao TCU, da lavra do 

Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 23): 

“Trata-se de levantamento, originário do Acórdão 3.682/2013-Plenário (TC 032.855/2013-3 - 

Representação), realizado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) com o objetivo 

de descrever e analisar as alterações orçamentárias decorrentes da obrigatoriedade de execução das 

emendas parlamentares individuais (EPIs), tendo em vista o disposto na Proposta de Emenda à 

Constituição 358-A/2013, cujo regramento foi parcialmente inserido na Lei 12.919/2013 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 (LDO 2014) -, a fim de conhecer o impacto dessas 

mudanças e orientar os futuros esforços do Tribunal. 

O levantamento foi realizado em julho de 2014 e resultou no Relatório de Fiscalização 

constante à peça 10, no qual foram abordados os seguintes temas: 

a) alterações orçamentárias previstas na PEC 358-A/2013: 

a.1) obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares individuais; 

a.2) destinação de metade do montante das emendas parlamentares individuais a ações e 

serviços públicos de saúde; 

a.3) indexação dos gastos da União com saúde à Receita Corrente Líquida; 

b) alterações incorporadas à Lei 12.919/2013 (LDO 2014); 

c) impactos nas ações de controle: 

c.1) ações de controle previstas na LDO 2014: 

c.1.1) demonstração no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO); 

c.1.2) manifestação específica no Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República; 
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c.1.3) fiscalização e avaliação quanto aos resultados obtidos; 

c.2) riscos identificados e outras ações de controle: 

c.2.1) Portarias Interministeriais MP-SRI/PR 39/2014, MP-MF-CGU-SRI/PR 40/2014 e MP-

MF-CGU-SRI/PR 247/2014; 

c.2.2) falta de regulamentação de critérios para execução das EPIs; 

c.2.3) não observância às disposições da LC 141/2012; 

c.2.4) enfraquecimento da disciplina fiscal (PEC 358-A/2013); 

c.2.5) restrições da Lei Eleitoral. 

Ao final do Relatório de Fiscalização, constam as seguintes conclusões e proposta de 

encaminhamento, avalizadas pela Diretora e pelo Secretário da Semag (peça 10, pp. 26/8, e peças 11 

e 12, grifou-se): 

‘6.  CONCLUSÃO 

127.  A PEC 358-A/2013, proposta pelo Senado Federal e que atualmente se encontra na 

Câmara dos Deputados para apreciação em 1º turno, propõe a execução obrigatória das emendas 

parlamentares individuais ao orçamento, até o limite de 1,2% da RCL do exercício anterior, sendo 

que 50% desse montante deve ser direcionado a ações e serviços públicos de saúde. Além disso, fixa 

em 15% da RCL a aplicação mínima anual da União nessa área, alterando regra vigente. 

128.  Diante disso, o presente levantamento teve como objetivo conhecer as alterações 

orçamentárias e financeiras decorrentes da obrigatoriedade de execução das emendas impositivas e 

avaliar os respectivos impactos na atividade de controle externo do TCU. Como o conteúdo da 

proposta de emenda à Constituição foi quase que integralmente inserido na LDO 2014, este trabalho 

recaiu sobre as alterações implementadas (LDO) e sobre aquelas ainda em fase de proposição (PEC).  

129.  Destaca-se que a previsão de indexação dos gastos anuais da União na área de saúde a, 

no mínimo, 15% da RCL do exercício não foi objeto de maiores análises, tendo em vista extrapolar o 

escopo deste levantamento, sem prejuízo de que futuros trabalhos sobre o tema possam ser realizados. 

130.  Assim, a partir da análise da legislação e de notas técnicas sobre o assunto, verificou-se 

que, inovando o conteúdo da PEC, a LDO trouxe a previsão de que a execução das emendas 

impositivas deve ser: (a) demonstrada no RREO, o que já foi implementado pela STN/MF; (b) objeto 

de manifestação específica no parecer prévio a ser emitido pelo TCU acerca das contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República, demonstração essa que será solicitada à CGU pela Semag 

na mencionada prestação de contas; e (c) fiscalizada e avaliada quanto aos resultados obtidos, 

previsão que impõe riscos à atividade de controle externo, considerando a sua imprecisão conceitual, 

o grande quantitativo de emendas individuais à LOA, as limitações de recursos disponíveis e a 

abrangência das competências do Tribunal. 

131.  Em outras situações passíveis de controle, foi realizada análise das Portarias 

Interministeriais MP-SRI/PR 39/2014 e MF-MP-CGU-SRI/PR 40/2014, editadas a fim de permitir que 

o Poder Executivo enviasse ao Legislativo as justificativas de impedimento das emendas impositivas 

justamente dentro do prazo previsto no inciso I do § 2º do art. 52 da LDO 2014. Embora tenham 

trazido prazos improrrogáveis – que uma vez não atendidos resultavam em impedimento técnico para 

as emendas individuais – em seguida foi publicada a Portaria Interministerial MP-MF-CGU-SRI/PR 

247/2014, que reabriu os períodos, com vistas a possibilitar a execução dessas emendas 

remanescentes. No entanto, a de reabertura dos prazos, disposta na última portaria, não constou 

prevista das portarias anteriores e nem em outro normativo. Assim, concluiu-se que a previsão e 

divulgação de um cronograma anual, em que todas as fases e os prazos relacionados à execução das 

EPIs fossem previamente estabelecidos, poderia auxiliar o planejamento dos órgãos e beneficiários e 

contribuir com a transparência. 

132.  É patente a falta de regulamentação de critérios essenciais à execução das emendas 

impositivas. Com a introdução, na LDO, da obrigatoriedade de execução das emendas individuais, 

temas relevantes ficaram sem normatização, pois são delegados pela PEC à lei complementar, tais 

como: preceitos para execução equitativa, procedimentos a serem adotados em situações de 

impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitações de empenho. Destarte, 
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propôs-se encaminhar ao Congresso Nacional cópia do Acórdão que vier a ser proferido, ressaltando 

os riscos dessa lacuna legislativa. 

133.  Em relação às emendas individuais destinadas a ações e serviços públicos de saúde, não 

há indícios de que observem as necessidades de saúde da população, as dimensões epidemiológicas, 

demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde e 

nem que visem à progressiva redução das disparidades regionais, como preceituado pela LC 

141/2012. Os parlamentares tendem a beneficiar sua base eleitoral com a destinação de recursos das 

emendas, pulverizando os recursos federais em ações desarticuladas com o planejamento. O Anexo de 

Metas e Prioridades, que deveria acompanhar a LDO, seria um adequado instrumento para 

aproximar as emendas impositivas do planejamento do Governo Federal. 

134.  Outra constatação foi o enfraquecimento da disciplina fiscal com a inclusão do § 13 ao 

art. 166 da CF/88, postulada na PEC 358-A/2012, que prevê que quando a transferência obrigatória 

da União, para execução da programação relativa às emendas individuais, for destinada a estados, ao 

Distrito Federal e a municípios, independerá de adimplência do ente federativo destinatário. Desse 

modo, considerando que essa previsão prejudicará os mecanismos de gestão responsável e imposição 

de disciplina fiscal, uma vez que parcela relevante das emendas parlamentares individuais se destina 

a outros entes da federação e não beneficia áreas ressalvadas pela LRF, sugeriu-se o 

encaminhamento de cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Congresso Nacional  

135.  Por fim, concluiu-se que as emendas impositivas, por suas características, são 

transferências voluntárias, embora de execução obrigatória (até o limite legal). Em decorrência disso, 

propôs-se que o Tribunal firme entendimento de que as programações incluídas na LOA por 

intermédio das emendas parlamentares individuais, a despeito da execução obrigatória, constituem-se 

em transferências voluntárias e, portanto, sujeitam-se às restrições de execução orçamentária e 

financeira impostas pela Lei Eleitoral, a qual proíbe, nos três meses que antecedem o pleito, a 

realização de transferências voluntárias de recursos da União a estados e municípios, exceto aquelas 

destinadas a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento 

e situações de emergência e de calamidade pública. 

136.  Entre os benefícios esperados, decorrentes dessa fiscalização, destacam-se a obtenção de 

conhecimento acerca dos processos de planejamento e orçamento da União e a proposição de 

acompanhamentos específicos a serem realizados por este Tribunal, fortalecendo a expectativa de 

controle e contribuindo para a mitigação de riscos e aperfeiçoamento da gestão pública. 

7.  PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

  Ante todo o exposto, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 238, incisos II 

e III, do Regimento Interno do TCU, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

7.1  encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, bem como do Relatório e do Voto 

que o fundamentarem, ao Congresso Nacional, tendo em vista os riscos identificados pela falta de 

regulamentação de critérios essenciais à execução orçamentária e financeira das emendas 

parlamentares individuais (item 94); e pela possibilidade de aprovação da PEC 358-A/2013, no que 

se refere à inclusão do § 13 ao art. 166 da CF/88,  que enfraquecerá as regras de responsabilidade na 

gestão fiscal estabelecidas pela LRF a estados, Distrito Federal e municípios, ao autorizar, 

independentemente de adimplência e área de destinação, transferências aos entes federativos para 

execução da programação incluída na LOA por meio das emendas parlamentares individuais (item 

120). 

7.2  firmar entendimento de que as programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por 

meio das emendas parlamentares individuais são transferências voluntárias, a despeito de sua 

execução obrigatória instituída pelo art. 52 da Lei 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2014), e, portanto, sujeitam-se às restrições de execução orçamentária e financeira 

impostas pela Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral) (item 126);  

7.3 encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, bem como do Relatório e do Voto 

que o fundamentarem, à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, para que informe às 

unidades técnicas o entendimento de que as programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por 
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meio das emendas parlamentares individuais são transferências voluntárias, não obstante sua 

execução obrigatória instituída pelo art. 52 da Lei 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2014), e, por conseguinte, sujeitam-se às restrições de execução orçamentária e 

financeira impostas pela Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) (item 126); e 

7.4 arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, uma vez 

cumprido o objetivo do presente levantamento.’ 

O então Relator do processo, Ministro Aroldo Cedraz, por considerar que a proposta de 

encaminhamento da Semag, acaso acolhida pelo TCU, ensejaria sucumbência e interferência no 

interesse jurídico de órgãos diversos do Executivo e do Legislativo federais, determinou, em 

observância ao devido processo legal, ‘a expedição de aviso ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 

Senado Federal, para, querendo, pronunciarem-se sobre o objeto das determinações propostas pela 

unidade instrutiva, concedendo-lhes prazo de 90 dias para o exercício do direito ora reconhecido (...)’ 

(peça 13). Além disso, determinou que, dada a complexidade e a repercussão da matéria na execução 

orçamentária, após as manifestações e a instrução da Secretaria deste Tribunal, os autos retornassem 

ao Relator via Ministério Público. 

Os avisos foram devidamente expedidos (peça 14), mas apenas a Câmara dos Deputados, por 

meio de expediente datado de 12.1.2015 (peça 15), resolveu pronunciar-se sobre as propostas 

elaboradas pela Semag (Ofício 22/2015/SGM/P). No referido expediente, assinado pelo então 

presidente daquela Casa Legislativa, Deputado Henrique Eduardo Alves, também foi solicitado que 

‘sejam esclarecidos a razão e o fundamento para a imposição do caráter sigiloso ao Levantamento TC 

017.019/2014-1, tendo em perspectiva que se trata de matéria não apenas do interesse desta 

Presidência da Câmara dos Deputados, mas de todos os senhores parlamentares e de toda a 

sociedade brasileira’ (peça 15, p. 4). 

Na sequência, o Presidente do TCU, Ministro Aroldo Cedraz, atuando no processo com fulcro 

no inciso XVI do art. 28 do Regimento Interno do TCU, proferiu despacho em 14.1.2015, em que 

manifestou o seguinte entendimento (peça 16): 

‘8. O expediente percuciente subscrito pelo Presidente da Câmara converge com minha 

percepção inicial: a incompetência deste Tribunal para interferir no processo legislativo de formação 

das Emendas Constitucionais, a não ser se convocado pelo Congresso a fazê-lo com sugestões. Aliás, 

na antiga discussão sobre normas constitucionais inconstitucionais (vide Otto Bachof), o direito 

brasileiro decidiu sobre uma única hipótese de controle prévio de constitucionalidade e designou um 

único legitimado para tanto. Trata-se do § 4º do art. 60 da Lei Fundamental, com tutela afeta 

exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. De outra, como salientado, tanto na Lei 12.919/2013 

(LOA 2014) [sic], como na LDO para o exercício de 2015 (Lei 13.080/2015), o legislador tornou 

obrigatória a execução equitativa de emendas individuais, estabelecendo o percentual da receita 

corrente líquida em que se insere a mencionada obrigatoriedade e as condições de não execução 

determinativa das mesmas. 

9. Portanto, transformar em voluntárias uma execução obrigatória de emendas parlamentares 

individuais ao orçamento, além dos critérios estabelecidos em lei, na forma como proposta pela 

Secretaria, faz este Tribunal laborar como legislador positivo, inviável no direito nacional. De outra, 

qualquer interpretação que tenha por fundamento uma análise teleológica da Lei 9.504/1997, 

ajuizando acerca dos supostos efeitos da execução das emendas sobre a legitimidade das eleições, é 

da competência do Tribunal Superior Eleitoral. 

10. Estas breves considerações sobre nossas competências, motivo de meu despacho 

interlocutório, preliminares a qualquer juízo de mérito a ser firmado nestes autos, foram alinhavadas 

com esmero pela Câmara dos Deputados. 

11. À derradeira, é de se notar que não se trata de denúncia, mas de representação, tal como 

autuado pela unidade técnica, nos termos do art. 237, incisos V e VI, do Regimento Interno do TCU, 

cujo sigilo visa preservar os direitos das partes e a própria segurança jurídica (como bem demonstra 

o caso sob enfoque), nada tendo a ver com juízo prévio sobre a licitude ou opinião preliminar do 
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Relator. Trata-se de um mecanismo formal de proteção de interesses jurídicos, não havendo qualquer 

juízo de valor sobre as questões de mérito envolvidas. 

12. Assim sendo, não há urgência que autorize esta Presidência a prover o pleito formulado na 

petição, mais ainda porque, caso a Secretaria deste Tribunal reveja sua proposta com base nos 

substanciais elementos ora trazidos aos autos, a solução do processo será pelo arquivamento, sem 

julgamento de mérito. Com isso, permanecem salvaguardados os direitos dos senhores parlamentares. 

Caso se mantenha a proposta e venha a ser levada ao Plenário com Voto favorável do Relator, aí sim 

se dará a legitimação dos eminentes deputados para a defesa prévia dos poderes inerentes a seus 

mandatos. 

13. Ante o exposto, recebo o Ofício 22/2015/SGM/P como preliminar de mérito, preservado o 

direito do oficiante ao pronunciamento definitivo sobre o tema e determino o retorno dos autos à 

Semag para prosseguimento da instrução, com análise dos elementos apresentados pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados e posterior submissão dos autos ao Relator. 

Comunique-se a presente decisão à Presidência da Câmara dos Deputados, desta fazendo juntar 

cópia ao Aviso a ser expedido.’ 

A auditora da Semag, então, analisou as alegações produzidas pela Câmara dos Deputados e 

reforçou a fundamentação da proposta de encaminhamento anteriormente apresentada, já tendo em 

vista a promulgação da Emenda Constitucional 86/2015 (oriunda da PEC 358-B/2013), ocorrida em 

17.3.2015, bem como a publicação da LDO 2015 (Lei 13.080/2015). Ao final da instrução, concluiu e 

propôs o seguinte, com a concordância da Diretora e do Secretário da unidade técnica (peça 19, pp. 

8/9, e peças 20 e 21, grifou-se):  

‘III. CONCLUSÃO 

52.  Foram apreciadas as considerações trazidas aos autos pela Câmara dos Deputados, por meio 

de manifestação prévia (peça 15), em contraposição às propostas de encaminhamento formuladas pela 

unidade técnica no relatório de fiscalização (peça 10), cujo objetivo foi descrever e analisar as 

alterações orçamentárias decorrentes da obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares 

individuais ao orçamento. 

53.  Importante ressaltar que em momento algum se pretendeu fiscalizar a atividade legislativa 

do Congresso Nacional, especialmente no que se refere à aprovação da PEC 358-A/2013. O intuito foi 

tão somente levar ao conhecimento das Casas Legislativas o trabalho realizado e os riscos 

identificados, na visão da unidade técnica, bem assim propiciar, se conveniente e oportuno 

entendessem, melhorias ou alterações nos textos da PEC e das LDOs subsequentes. 

54. Quanto à caracterização das transferências decorrentes das EPIs como voluntárias, verifica-se 

que a distinção fundamental entre os tipos de transferências é a exigência ou não de condição para a 

entrega de recursos. E a importância do enquadramento em uma ou outra modalidade é, no caso, 

definir se sobre determinada transferência incidirão as vedações da LRF, bem como a competência do 

TCU para fiscalizar não só a entrega, mas também a aplicação dos recursos. 

55. Transferências realizadas nas condições e nos montantes que o ente repassador estiver 

disposto a cooperar com os demais entes subnacionais, visando à realização conjunta de determinados 

programas, devem ser classificadas como voluntárias. Nesse contexto, as transferências para execução 

das EPIs enquadram-se como voluntárias. Assim, o termo ‘transferência obrigatória’, inscrito pelo 

novo § 13 do art. 166 da CF/1988, causa dúvida. 

56. Além disso, na realização de transferências para execução das emendas individuais, o novel 

texto constitucional dispensou somente o requisito da adimplência do ente, permanecendo aplicáveis, 

portanto, as demais exigências elencadas no art. 25 da LRF para realização de transferências 

voluntárias. 

57. Contudo, é primordial que se ressalte: embora a transferência para atendimento das emendas 

individuais tenha natureza voluntária – tendo em vista a discricionariedade das despesas, seu caráter 

cooperativo e a existência de exigências para entrega de recursos – sua execução é obrigatória, de 

acordo com o limite e os requisitos previstos na legislação. 
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58. Em relação às restrições impostas pela Lei Eleitoral, cabe esclarecer que a vedação da alínea 

‘a’ do inciso VI do art. 73 abrange matéria de cunho financeiro e orçamentário e sua correspondente 

infração caracteriza-se como ato de improbidade administrativa, consoante § 7º do mesmo artigo. 

Destarte, tal matéria insere-se na alçada desta Corte de Contas, não para fins de imputação das sanções 

relacionadas à justiça eleitoral, mas sim daquelas atinentes ao campo de atuação do TCU, previstas nos 

arts. 57 a 61 da Lei 8.443/1992. 

59. Assim, expostas as razões que levaram a unidade técnica a subscrever as propostas de 

encaminhamento constantes do relatório preliminar e tendo em conta as alegações aduzidas pela 

Câmara dos Deputados, sugere-se a remessa dos autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União para manifestação acerca da interpretação do art. 1º da EC 86/2015, especialmente 

quanto ao teor do § 13 do art. 166 da CF/1988, bem assim sobre o respectivo efeito na atividade de 

controle externo exercida pelo TCU. 

IV. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 81, inciso I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 62, incisos I 

e III, do Regimento Interno do TCU, submetem-se os autos à consideração superior, propondo 

encaminhar os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para que se 

manifeste acerca da interpretação do art. 1º da EC 86/2015, especialmente quanto ao teor do novel § 

13 do art. 166 da CF/1988, à luz do art. 25 da LRF, bem assim sobre o respectivo efeito na atividade 

de controle externo exercida pelo Tribunal de Contas da União.’ 

II 

O Ministério Público de Contas, em atenção à oitiva propiciada pelo despacho de peça 13, vem 

se manifestar sobre a matéria em apreço nestes autos de levantamento, relacionada à obrigatoriedade 

de execução das emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária anual, 

mandamento que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 12.919/2013 

(LDO 2014) e mantido na Lei 13.080/2015 (LDO 2015), sendo, posteriormente, contemplado na 

própria Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 86/2015, promulgada em 

17.3.2015 (com efeitos retroativos à execução orçamentária de 2014). 

A EC 86/2015 acresceu dispositivos aos arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para 

disciplinar a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais, e alterou dispositivos do 

art. 198 da Constituição Federal, a fim de modificar o limite mínimo de aplicação de recursos pela 

União em ações e serviços públicos de saúde. 

Registre-se que o objetivo do levantamento realizado pela Semag foi conhecer as alterações 

orçamentárias e financeiras decorrentes da obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares 

individuais e avaliar os respectivos impactos na atividade de controle externo do TCU, de modo que a 

questão sobre o limite mínimo de aplicação de recursos federais na área da saúde não foi objeto de 

maiores análises, por fugir ao escopo da fiscalização. 

A seguir, são transcritos, parcialmente, os arts. 165 e 166 da Constituição, já com as alterações 

produzidas pela EC 86/2015 (grifou-se): 

‘Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

(...) 

§ 9º Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do 

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta 

bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão 

adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação 
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das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, 

na forma do regimento comum. 

(...) 

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 

(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado 

pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos 

de saúde.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, 

inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a 

destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

86, de 2015) 

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 

9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 

corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 

programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.  (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução 

obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

86, de 2015) 

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação prevista 

no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da 

adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente 

líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a 

programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o 

Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder 

Legislativo as justificativas do impedimento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo 

indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja 

insuperável; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder 

Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja 

insuperável; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, 

o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do 

Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

86, de 2015) 

§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 

11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista 

no inciso I do § 14.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução 

financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita 

corrente líquida realizada no exercício anterior.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 

2015) 
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§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não 

cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante 

previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente 

sobre o conjunto das despesas discricionárias.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda 

de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.  (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015).’ 

A maior parte dos dispositivos acrescidos ao art. 166 da Constituição pela EC 86/2015 já 

constava, com pequenas diferenças de redação, da LDO 2014 (exceção para os §§ 10 e 13), mais 

especificamente, em seu art. 52. Na LDO 2015 (Lei 13.080/2015), o regime de execução das 

programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais foi disciplinado na Seção X do 

Capítulo III, reproduzida a seguir: 

‘Do Regime de Execução das Programações Incluídas ou Acrescidas por Emendas Individuais 

Art. 54. O regime de execução estabelecido nesta Seção tem como finalidade garantir a efetiva 

entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de emendas individuais, independentemente de 

autoria. 

Parágrafo único. Os órgãos de execução devem adotar todos os meios e medidas necessários à 

execução das programações referentes a emendas individuais. 

Art. 55. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 

1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e 

serviços públicos de saúde.  

Parágrafo único. O limite a que se refere o caput será distribuído em partes iguais, por 

parlamentar, para a aprovação de emendas ao Projeto De Lei Orçamentária de 2015 no Congresso 

Nacional, garantida a destinação para ações e serviços públicos de saúde de pelo menos metade do 

valor individualmente aprovado. 

Art. 56. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da 

programação referente a emendas individuais aprovadas na lei orçamentária, em montante 

correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no 

exercício de 2014. 

§ 1o A obrigatoriedade de que trata o caput compreende, no exercício de 2015, 

cumulativamente, o empenho correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no 

exercício de 2014 e, observado o disposto no art. 61, o pagamento correspondente a 1,2% da receita 

corrente líquida realizada no exercício de 2014. 

§ 2o O empenho a que se refere o § 1o restringe-se ao valor global aprovado por meio de 

emendas individuais. 

§ 3o O pagamento a que se refere o § 1o restringe-se ao montante efetivamente liquidado, 

incluindo os restos a pagar a que se refere o art. 61. 

Art. 57. Considera-se: 

I - execução equitativa a execução das programações que atenda de forma igualitária e 

impessoal as emendas apresentadas, independentemente da autoria; e 

II - (VETADO). 

Art. 58. As programações orçamentárias previstas no art. 56 não serão de execução obrigatória 

nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 

§ 1o (VETADO). 

§ 2o (VETADO). 

Art. 59. No caso de impedimento de ordem técnica no empenho de despesa que integre a 

programação prevista no art. 56 desta Lei, serão adotadas as seguintes providências: 

I - até cento e vinte dias após a publicação da lei orçamentária, os Poderes, o Ministério 

Público da União e a Defensoria Pública da União enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do 

impedimento;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
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II - até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder 

Legislativo, por intermédio do Presidente do Congresso Nacional, consolidará as propostas 

individuais para correção das programações decorrentes de emendas individuais e informará: 

a) ao Poder Executivo, o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; e 

b) aos Poderes, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União, as demais 

alterações necessárias à correção dos impedimentos, que independam de aprovação de projeto de lei. 

III - até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo 

encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja 

insuperável; e 

IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, o 

Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do 

Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. 

§ 1o Os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União 

implementarão, até a data prevista no inciso III, os atos e as medidas necessários solicitados pelo 

Poder Legislativo, nos termos do inciso II, salvo nos casos que dependam de aprovação de projeto de 

lei, cuja iniciativa caberá unicamente ao Poder Executivo. 

§ 2o Para o cumprimento dos prazos previstos nos incisos III e IV do caput, prevalece a data que 

primeiro ocorrer. 

§ 3o Os demais Poderes, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União exercerão, 

no âmbito de cada qual, por ato próprio, o remanejamento previsto no inciso IV. 

§ 4o Decorrido o prazo previsto no inciso IV sem que tenha havido deliberação congressual, 

proceder-se-á ao remanejamento das respectivas programações, na forma autorizada na lei 

orçamentária, a contar do término do prazo para deliberação do projeto de lei, considerando-se este 

prejudicado.  

Art. 60. Após o prazo previsto no § 4o e no inciso IV do caput do art. 59 desta Lei, as 

programações orçamentárias previstas no art. 56 não serão consideradas de execução obrigatória. 

Parágrafo único. A perda de obrigatoriedade de que trata o caput aplica-se às programações 

com impedimentos remanescentes que não possam ser remanejadas até o prazo referido no inciso IV 

do art. 59. 

Art. 61. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução 

financeira prevista no art. 56 desta Lei, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita 

corrente líquida realizada no exercício anterior.  

Parágrafo único. Os restos a pagar referidos no caput restringem-se aos decorrentes das 

programações especificadas no art. 56. 

Art. 62. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não 

cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante 

previsto no art. 56 poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o 

conjunto das despesas discricionárias. 

Parágrafo único. O contingenciamento de programações decorrentes de emendas individuais: 

I - não constitui impedimento de ordem técnica, mas suspende a execução no valor 

contingenciado; 

II - não afasta a verificação de eventuais impedimentos de ordem técnica, para cumprimento do 

prazo a que se refere o inciso I do art. 59; 

III - (VETADO); 

IV - (VETADO). 

Art. 63. (VETADO). 

Art. 64. Os órgãos dos Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da 

União deverão elaborar e publicar, no mesmo prazo do art. 51 desta Lei, cronograma anual de 

desembolso mensal, por órgão, para as programações a que se refere o art. 56. 

Parágrafo único. Serão publicados mensalmente, na internet, relatórios com os valores 

empenhados e os executados. 
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Art. 65. O identificador da emenda parlamentar, que constará dos sistemas de acompanhamento 

da execução financeira e orçamentária, tem por finalidade a identificação do proponente da inclusão 

ou do acréscimo da programação e será composto por seis dígitos, correspondendo os quatro 

primeiros ao código do autor da emenda e os demais ao número sequencial da emenda aprovada.’  

Como se vê, a partir do exercício de 2014, tornou-se obrigatória a execução de emendas 

parlamentares individuais (EPIss) no valor global mínimo de 1,2% da receita corrente líquida do 

exercício anterior, salvo impedimentos de ordem técnica ou contingenciamento proporcional ao das 

demais despesas orçamentárias discricionárias. 

Metade desse percentual mínimo (0,6%) deve ser aplicada em ações e serviços públicos de 

saúde e será computada no limite mínimo de aplicação de recursos federais nessa área (15% da 

receita corrente líquida, a teor do art. 198, § 2º, I, da Constituição). 

Essa obrigatoriedade de execução das EPIss veio a atender um antigo anseio dos 

parlamentares, que, via de regra, viam suas emendas ao orçamento serem integralmente 

contingenciadas no início do exercício financeiro e, eventualmente, utilizadas pelo Poder Executivo 

como moeda de troca para a aprovação, pelo Congresso Nacional, de projetos de interesse do 

governo. 

Com a nova disciplina legal e constitucional de execução das EPIss, o Poder Executivo não 

poderá mais priorizar, no que tange às despesas de caráter discricionário, a execução orçamentária e 

financeira das programações de sua iniciativa em detrimento das programações de iniciativa dos 

congressistas. Ou seja, na hipótese de ser necessário o contingenciamento das programações 

discricionárias, para fins de atingimento das metas fiscais, a limitação de empenho das programações 

oriundas das emendas parlamentares deve ser feita na mesma proporção da limitação de empenho das 

demais programações orçamentárias discricionárias. 

Registre-se que a obrigatoriedade de execução das EPIss não transmuda a natureza da 

respectiva programação. Ou seja, o fato de a execução da programação ser obrigatória não significa 

que a programação, em si, seja obrigatória, entendida esta como a que contempla despesas criadas 

por lei material (e não apenas lei formal, como a lei orçamentária), de caráter genérico e abstrato, e 

que representam obrigação líquida e certa da União, com prazo, valor e credor definidos. 

Desse modo, as programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, ainda que de 

execução obrigatória, contemplam despesas de natureza discricionária, sujeitando-se, pois, a 

contingenciamentos e a outros condicionantes (ex.: cumprimento dos requisitos estabelecidos na 

Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, no caso de a programação ser instrumentalizada 

por convênio ou congêneres).  

Nesse sentido, cabe citar seguinte trecho da Nota Técnica 29/2013, da Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (peça 7, pp. 10/1, grifou-se): 

‘A natureza discricionária da aplicação dos recursos da imensa maioria das emendas 

individuais é notória. Tanto quanto as programações do PAC, a das emendas individuais em regra 

são genéricas, o que permite a escolha do município, da modalidade de aplicação e do objeto do 

convênio seja feito apenas durante a execução, com ampla margem de discricionariedade e que 

podem sofrer contingenciamentos, ainda que proporcional ao conjunto das demais despesas 

discricionárias.’  

No mesmo sentido, cite-se o Estudo Técnico Conjunto 1/2015, da Consultoria de Orçamentos, 

Fiscalização e Controle do Senado Federal e da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 

da Câmara dos Deputados (peça 22, grifou-se): 

‘A garantia da execução orçamentária na Emenda Constitucional somente alcança as chamadas 

despesas discricionárias. Isso porque a execução das despesas ‘obrigatórias’ já se encontra 

assegurada pela legislação constitucional ou infraconstitucional. As despesas obrigatórias 

propriamente ditas, previamente conhecidas e necessariamente incluídas na LOA, têm natureza 

distinta das despesas atinentes às programações das emendas impositivas. As emendas, por seu turno, 

somente serão conhecidas a partir do momento em que discricionariamente forem incluídas na LOA. 
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Ou seja, a obrigatoriedade de execução de emendas individuais (enquanto despesas discricionárias) 

depende do caráter mandatório atribuído à autorização dada na própria lei orçamentária.  

Não se deve confundir, portanto, programações que veiculam despesas obrigatórias 

propriamente ditas com as programações incluídas por emendas (impositivas), cujo regime de 

execução é bastante distinto. O parecer preliminar ao PLOA 2015, visando delimitar o conjunto das 

programações sujeitas ao modelo do orçamento impositivo, direcionou a apresentação de emenda 

individual ‘impositiva’ apenas às programações discricionárias, exceto o PAC: 

‘10.2 A emenda individual não incidirá sobre programação destinada à execução de despesa 

financeira, primária obrigatória ou primária discricionária relativa ao PAC.’ 

De forma semelhante, o caráter impositivo das EPIss também não modifica a natureza jurídica 

dos instrumentos utilizados para a realização das respectivas despesas, que, na grande maioria das 

vezes, ocorre por meio de convênios ou outros instrumentos congêneres, firmados entre a União, de 

um lado, e entes municipais, estaduais ou entidades privadas sem fins lucrativos, do outro. 

Ora, tratando-se o convênio de um acordo de vontade entre as partes, visando à execução de um 

programa de governo, em regime de mútua cooperação, é óbvio que a transferência de recursos por 

ele materializada possui natureza voluntária, e não obrigatória. Para a celebração de convênio, é 

essencial a manifestação de vontade das partes, bem como é necessário o atendimento a diversos 

requisitos previstos na legislação (Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011 e Decreto 

6.170/2007). Sendo assim, não há como obrigar ou coagir as partes a celebrarem convênio, sob pena 

de nulidade absoluta do ajuste, por vício de vontade. 

Não há como comparar as transferências efetuadas mediante convênio, mesmo aquelas que 

objetivem a execução de programação oriunda de emenda parlamentar individual, com as 

transferências obrigatórias previstas em lei ou na Constituição, tais como as transferências dos 

fundos de participação dos estados e municípios, as quotas estaduais e municipais do salário-

educação, as transferências fundo a fundo mínimas do SUS, os repasses relativos ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Lei 12.947/2007), entre outras. 

Desse modo, o Ministério Público de Contas corrobora o entendimento da unidade técnica de 

que as transferências de recursos federais para Estados, Municípios e o Distrito Federal decorrentes 

da execução financeira das EPIss caracterizam-se, essencialmente, como transferências voluntárias, 

sujeitando-se, pois, às restrições da Lei Eleitoral (art. 73, VI, ‘a’, da Lei 9.504/1997) e aos requisitos 

do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, à exceção do requisito da adimplência do ente 

federativo beneficiário (art. 25, § 1º, IV, ‘a’, da LC 101/2000), único expressamente ressalvado pela 

Constituição (art. 166, § 13). Como bem destacado pela unidade técnica (peça 10, pp. 23/4, grifou-

se): 

‘105. O Manual Técnico de Orçamento (MTO) 2014 conceitua transferência obrigatória como 

‘operação especial que transfere recursos, por determinação constitucional ou legal, aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios’ (SOF/MP, p. 41). A obrigação de entrega do recurso, com montante e 

beneficiário definido, é ato vinculado à legislação, não havendo margem para atuação do gestor. 

106. Em análise reversa, as transferências voluntárias não se processam por determinação 

constitucional ou legal, mas por iniciativa dos entes, geralmente por meio de acordos e convênios, ou 

instrumento congênere. Segundo a LRF, trata-se da ‘entrega de recursos correntes ou de capital a 

outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde’. 

107. A LRF estabelece, como exigências para a realização de transferências voluntárias, que os 

entes da federação: instituam e cobrem os impostos de sua competência (art. 11); observem os limites 

de endividamento, de operações de crédito, de restos a pagar e de despesas com pessoal (art. 25); 

cumpram os limites constitucionais de aplicação em saúde e educação (art. 25); estejam em dia 

quanto a pagamentos de dívidas ao ente transferidor e quanto à prestação de contas de recursos 

anteriormente recebidos (art. 25); e prestem informações fiscais e financeiras ao Poder Executivo 

Federal (art. 51). 
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108. A inclusão do § 13 ao art. 166 da CF/88, postulada na PEC 358-A, prevê que quando a 

transferência obrigatória da União, para execução da programação relativa às emendas individuais, 

for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá de adimplência do ente 

federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da RCL para fins de aplicação dos limites de 

despesa de pessoal previstos na LRF. 

109. Assim, entre as exigências elencadas na LRF para entrega voluntária de recursos a outro 

ente da Federação, a PEC prevê a dispensa do requisito adimplência, ou seja, o ente não precisará 

estar em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 

transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. 

110. Pelo teor da PEC, embora as despesas em si não tenham caráter obrigatório, as 

transferências para execução das emendas parlamentares individuais deixam de ser consideradas 

como voluntárias e passam a ser entendidas como obrigatórias, até o limite de 1,2% da RCL realizado 

no exercício anterior. Ocorre que, se de fato fossem despesas obrigatórias, não se sujeitariam a 

contingenciamento (na mesma proporção empregada ao conjunto das despesas discricionárias) e nem 

haveria necessidade de ressalva na CF permitindo seu repasse em situações vedadas pela LRF  

111. De acordo com o glossário disponibilizado no sítio da Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF/MP), despesa obrigatória é aquela na qual ‘o gestor público não possui discricionariedade 

quanto à determinação de seu montante, bem como ao momento de sua realização, por determinação 

legal ou constitucional. (...) são consideradas de execução obrigatória e necessariamente têm 

prioridade em relação às demais’. Já as despesas discricionárias ‘permitem ao gestor público 

flexibilidade quanto ao estabelecimento de seu montante, assim como quanto à oportunidade de sua 

execução, e são efetivamente as que concorrem para produção de bens e serviços públicos’. 

112. Embora num primeiro momento possa parecer que as emendas individuais à LOA 

constituam-se despesas obrigatórias, uma análise mais detalhada leva à percepção que, na verdade, 

trata-se de despesas discricionárias. Isso porque as emendas individuais: 

a) submetem-se a contingenciamento;  

b) sujeitam-se a troca de beneficiários e remanejamento de dotações; 

c) deixam de ser de execução obrigatória nos casos de impedimentos técnicos e de atingimento 

do mínimo de 1,2% da RCL realizada no exercício anterior;  

d) não são singularmente de execução obrigatória, pois a obrigatoriedade de execução se refere 

a um montante global de recursos; e 

e) demandam previsão constitucional/legal para afastar a aplicabilidade, mesmo que parcial, 

das exigências e sanções da LRF para realização de transferências voluntárias. 

113. Conclui-se, então, que a utilização do termo ‘transferência obrigatória’ objetiva somente 

afastar a aplicabilidade das sanções [exigências] do art. 25 da LRF em desfavor das transferências 

para execução das emendas individuais, relativamente à inadimplência do ente.  

114. A implementação da execução obrigatória das emendas parlamentares individuais resultou 

em ‘despesas de natureza discricionária de execução obrigatória’, similarmente ao que hoje ocorre 

com as despesas do Programa de Aceleração do Crescimento.’ 

Ratifica-se, também, a seguinte análise constante da última instrução da unidade técnica (peça 

19, pp. 4/7), a respeito da natureza voluntária das transferências decorrentes de EPIss: 

‘30. Importante revelar que o próprio relator da PEC 358-A/2013, na Câmara dos Deputados, 

observou a incidência das restrições da LRF sobre as emendas parlamentares individuais de execução 

obrigatória, consoante trecho que se segue (peça 17, p. 2): 

‘Transferência: a transferência de recursos oriundos das emendas individuais para os entes 

subnacionais fica dispensada apenas da exigência de adimplência do ente da Federação. Assim, ao 

contrário do que acontece com as dotações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ficam 

mantidas as demais exigências do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (observância de 

aplicação mínima nos setores de Saúde e Educação, do teto de endividamento, etc).’ (grifos nossos)  

(...) 
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38. Note-se que, além do rol acima, as emendas parlamentares que exigirem transferência para 

sua execução sujeitam-se, ainda, aos requisitos aplicáveis aos convênios e contratos de repasse, 

consoante Decreto 6.170/2007 e Portaria 507/2011, o que reforça ainda mais seu caráter de 

cooperação e, por fim, sua natureza voluntária.  

39. Inclusive, no exercício de 2014, essa foi a sistemática adotada pelo Poder Executivo, 

conforme pode-se observar pelo teor da Portaria Interministerial MF-MP-CGU-SRI/PR 40/2014 

(peça 4) que regulamentou a execução das EPIs: 

‘Art. 3º Sem prejuízo do procedimento previsto no § 2º do art. 52 da Lei nº 12.919, de 2013, a 

celebração de qualquer convênio ou contrato de repasse dependerá do atendimento dos requisitos 

exigidos pela legislação, em especial na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 

12.919, de 2013, no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e Portaria Interministerial nº 507, de 

2011. 

§ 1º Os requisitos de que trata o caput não constituirão impedimento técnico para fins do 

disposto no inciso I do § 2º do art. 52 da Lei nº 12.919, de 2013, porém o seu não atendimento obsta, 

a qualquer tempo, a celebração de convênios ou contratos de repasse.’ 

40. Também no exercício corrente, o Poder Executivo enquadrou as despesas relacionadas às 

emendas individuais como discricionárias, como é possível observar no anexo I ao Decreto 

8.456/2015 (peça 18, p. 2). 

41. De fato, se as transferências para execução das emendas parlamentares individuas fossem 

obrigatórias, não haveria a necessidade de excetuar a aplicabilidade da alínea ‘a’ do inciso IV do § 

1º do art. 25 da LRF sobre elas, já que essa exigência se refere a transferências voluntárias. Assim 

também, não caberiam as demais exigências do referido dispositivo que não foram ressalvadas pela 

EC 86/2015. 

42. Primordial salientar que o fato de uma despesa ser discricionária e sua transferência a 

outro ente se enquadrar como voluntária não interfere, necessariamente, na obrigatoriedade da sua 

execução. Tanto o é que, numa situação hipotética de orçamento impositivo, a LOA seria 

integralmente de execução obrigatória: todas as despesas – obrigatórias e discricionárias – e todas as 

transferências – voluntárias e obrigatórias – teriam que ser executadas na forma da lei. 

43.  Assim, independentemente do tipo de transferência, a execução das emendas parlamentes 

individuais é, sim, obrigatória ao Poder Executivo, de acordo com os limites e requisitos previstos na 

legislação correlata. 

44.  Sublinha-se que o entendimento da área técnica da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, exarado por meio da Nota Técnica Conjunta SF/CD 3/2014 (peça 6, p. 18-19), coaduna-se 

com o exposto, in verbis: 

‘Assim, a realização de convênios e congêneres das emendas individuais impositivas deve se 

sujeitar à verificação das pendências junto ao CAUC, e de quaisquer outras previstas na legislação 

pertinente (LRF, LDO, Decretos de Execução, Portaria 507/2011). 

Por fim, a obrigatoriedade de execução de montante mínimo (1,2% da RCL), por si só, não 

altera a natureza de cada programação, que continua sendo ‘discricionária’, sujeitando-se, 

inclusive, ao contingenciamento proporcional. Tal montante somente será atingido, na prática, se não 

ocorrer qualquer impedimento e se não houver necessidade de limitação de empenho e de 

movimentação financeira. (grifos nossos)’ 

Cumpre destacar que o fato de o § 13 do art. 166 da Constituição conter a expressão 

‘transferência obrigatória’ não invalida a conclusão de que se trata, na verdade, de transferência 

voluntária. Isso porque tal expressão não pode ser interpretada isoladamente, mas em conjunto e de 

forma harmônica com os demais dispositivos constitucionais e com o ordenamento jurídico como um 

todo. 

Na verdade, a referida expressão, ao que parece, busca apenas reforçar o caráter obrigatório 

da execução orçamentária e financeira de um valor global mínimo de despesas oriundas de EPIss, 

mesmo quando efetivadas por meio de transferência a outros entes federados (em vez de execução 
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direta pela União), sem que isso signifique que a transferência seja considerada obrigatória para as 

finalidades da LRF e da Lei Eleitoral. 

Como bem observado pela unidade técnica, o próprio § 13 do art. 166 da Constituição deu 

tratamento típico de ‘transferência voluntária’ para as transferências oriundas de EPIss, pois, dos 

diversos requisitos legalmente previstos para a realização de transferências voluntárias, só dispensou 

o preenchimento de um deles. 

A leitura em conjunto do referido dispositivo, com os demais inseridos na Constituição pela EC 

86/2015, permite concluir que as transferências oriundas de EPIss, na medida em que direcionadas 

para despesas de natureza discricionária, não se constituem em transferências efetivamente 

obrigatórias, uma vez que dependem de diversos condicionantes (inexistência de impedimentos 

técnicos e de contingenciamento), e não geram, para o seu destinatário, direito líquido e certo ao 

recebimento dos recursos respectivos. 

Caracterizadas, pois, como voluntárias, pois dependentes de manifestação de vontade da União 

(celebração de convênio ou de instrumento congênere), as transferências de recursos da União aos 

demais entes da federação decorrentes da execução de EPIss devem respeitar as restrições da Lei 

Eleitoral (Lei 9.504/1997), que, em seu art. 73, dispõe: 

‘Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes 

a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

(...) 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos 

Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a 

cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com 

cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública; 

(...)’ 

Nessa linha de entendimento, cabe destacar o seguinte trecho da Nota Técnica 29/2013, da 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (peça 7, pp. 12/3, 

grifou-se): 

‘Pela interpretação literal, a conclusão é a de que o novo dispositivo constitucional considerou 

‘transferência obrigatória’ as programações derivadas de emendas individuais e não estariam 

sujeitas às restrições impostas pelo art. 73 da Lei Eleitoral, o que significa que tais transferências 

poderiam ser realizadas livremente nos três meses que antecedem o pleito, mesmo que não haja 

obrigação formal preexistente (execução de obra ou serviço em andamento). 

No entanto, em uma interpretação sistêmica dos demais dispositivos da PEC 353/2013, o 

entendimento pode ser diverso. A definição de transferências ‘obrigatórias’, na redação dada ao seu § 

13, supera a hipótese de inadimplência do ente federado, não afastando a aplicação da lei eleitoral. 

Se as emendas fossem efetivamente despesas obrigatórias, não haveria necessidade, ou seria 

redundante, afirmar que a transferência das mesmas não depende da adimplência do ente, uma vez 

que a LRF não impõe condições para a transferência de recursos relacionados a despesas 

efetivamente obrigatórias, a exemplo do FPM ou FPE. 

A obrigatoriedade constitucional restringe-se apenas à necessidade de execução de parte das 

emendas individuais aprovadas na lei orçamentária. A previsão pelo constituinte derivado, art. 166, § 

10, da PEC, e do legislador, LDO/2014, art. 52, da aprovação de emendas individuais impositivas 

com valores (1,2% da RCL do PLOA) superiores ao montante obrigatório de execução (1,2% da RCL 

arrecadada do exercício anterior), reforça o caráter discricionário dessas programações, além da 

permissão do contingenciamento proporcional e redução do montante a ser cumprido (§ 17 do art. 

166), caso houver queda de arrecadação, afastando a rigidez típica das despesas obrigatórias. 

A natureza convenial dessas transferências evidencia sua discricionariedade. A possibilidade de 

remanejamento dessas programações, no caso de impedimento de ordem técnica na sua execução, 

também reforça a evidência da natureza não obrigatória das emendas impositivas. 
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Assim, considera-se que o dispositivo utiliza a expressão ‘obrigatória’ apenas no sentido de 

afastar a aplicabilidade das sanções da LRF contra as transferências ‘voluntárias’, a exemplo das 

programações do PAC. A intenção foi a de garantir a transferência de recursos da União para os 

demais entes, ainda que em débito com a União.’ 

Note-se que a proibição de o gestor público efetuar transferência voluntária nos três meses que 

antecedem o pleito (exceto para dar continuidade a obras já fisicamente iniciadas ou a serviços em 

andamento e para atender a situações de emergência ou de calamidade pública) objetiva impedir que 

a transferência tenha cunho ‘eleitoreiro’, ou seja, que influencie o resultado das eleições, 

beneficiando determinado candidato em detrimento de outros.  

A observância dessa regra proibitiva, que visa a dar efetividade aos princípios constitucionais 

da isonomia e da impessoalidade, é até mais necessária quando se trata de transferência decorrente 

de execução de EPIss, uma vez que estas, historicamente, tendem a beneficiar justamente a base 

eleitoral do parlamentar autor da emenda. 

Ademais, a observância da regra eleitoral, de caráter temporal, em nada prejudica o alcance do 

percentual mínimo de execução de EPIss fixado pelo art. 166, § 9º, da Constituição, pois tal 

percentual pode ser atingido mediante transferências nos demais meses do ano eleitoral, que não os 

três meses anteriores ao pleito.  

De fato, a obrigatoriedade de execução das EPIss diz respeito a um valor global mínimo que 

deve ser aferido ao final do exercício financeiro, de modo que há ampla margem de 

discricionariedade para a definição, pela União, do período do ano em que cada emenda deva ser 

executada. Assim, à luz dos princípios da isonomia e da impessoalidade, não se justifica que a União 

escolha justamente os meses mais próximos das eleições para proceder à execução financeira de 

determinadas emendas parlamentares individuais. 

Sendo assim, corrobora-se a conclusão da Semag no sentido de que a execução das EPIss deve 

observar a restrição disposta no art. 73, VI, ‘a’, da Lei Eleitoral. 

Quanto às alegações da Câmara dos Deputados de que o Poder Constituinte Derivado 

Reformador não está submetido à jurisdição do TCU e de que a exegese da Lei 9.504/1997 compete 

apenas ao Poder Judiciário, concorda-se com os seguintes fundamentos expendidos pela auditora da 

Semag: 

a) ‘em nenhum momento a unidade técnica pretendeu fiscalizar a atividade legislativa do 

Congresso Nacional’; 

b) não foi proposta nenhuma determinação, nem mesmo recomendação, ao Congresso Nacional; 

c) a proposta dirigida ao Congresso Nacional foi apenas de dar-lhe ciência sobre os riscos 

identificados no levantamento realizado, relacionados à falta de regulamentação de critérios 

essenciais à execução orçamentária e financeira das EPIss e ao enfraquecimento das regras de 

responsabilidade na gestão fiscal; 

 d) ‘a falta de critérios essenciais à execução financeira e orçamentária das EPIs – primeiro 

risco tratado no relatório – foi de fato constatada, como exposto na instrução (peça 10, itens 86 a 94). 

Cabe registrar que a Nota Técnica Conjunta SF/CD 3/2014 (peça 6, p. 4, item 13) apresentou 

conclusão semelhante’;  

 e) ‘quanto ao risco de enfraquecimento das regras de responsabilidade na gestão fiscal (peça 

10, itens 95 a 120), verifica-se que a inclusão do § 13 ao art. 166 da CF/88 apresenta, sim, essa 

externalidade. É patente que uma emenda ao texto constitucional derroga qualquer disposição 

contrária de lei complementar, no caso a LRF. Todavia, esse fato não invalida ou mesmo prejudica a 

análise realizada’;  

 f) ‘compete ao controle externo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta’; 

 g) ‘a vedação da Lei 9.504/1997 abrange matéria de cunho financeiro e orçamentário e, 

portanto, insere-se na alçada desta Corte de Contas, não para fins de imputação de sanções 

pertinentes à Justiça Eleitoral, mas, sim, daquelas relacionadas ao campo de atuação do TCU e 

previstas nos arts. 57 a 61 da Lei 8.443/1992’; 
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 h) ‘as condutas enumeradas no art. 73 da Lei Eleitoral caracterizam-se como atos de 

improbidade administrativa, conforme previsto no § 7º do mesmo artigo. Diante disso, é dever do 

auditor desta Corte de Contas representar à autoridade administrativa competente em caso de 

identificação e conhecimento do procedimento irregular (art. 86, incisos II e III, da Lei 8.443/1992).’ 

 Em acréscimo a tais fundamentos, cabe salientar, primeiramente, que o Poder Judiciário não 

detém a exclusividade do poder de interpretação das leis e da Constituição. No exercício da sua 

missão constitucional de realizar, com independência, o controle externo da administração pública 

federal, o TCU pode e deve interpretar as normas que impactem nas suas atribuições, até porque a 

tarefa de interpretar é inerente à tarefa de aplicar a lei. 

 No caso específico do art. 73, VI, ‘a’, da Lei Eleitoral, trata-se de norma com evidente impacto 

na execução do orçamento da União, o que atrai a competência do TCU para verificar o seu 

cumprimento nos processos de controle externo a seu cargo, inclusive para fins de aplicação das 

sanções previstas na Lei 8.443/1992. 

 A propósito, colhem-se da jurisprudência do TCU precedentes em que foi aplicada a multa do 

art. 58, II, da Lei 8.443/1992 a gestores que infringiram o art. 73, VI, ‘a’, da Lei Eleitoral, a exemplo 

dos Acórdãos Plenários 1.340/2006 (mantido pelo Acórdão 954/2008), 1.989/2006 (mantido pelo 

Acórdão 450/2009) e 2.411/2009. Há também outros precedentes que deixam clara a competência do 

Tribunal para apreciar casos envolvendo a aplicação do referido dispositivo da Lei Eleitoral, como se 

verifica dos julgados citados a seguir: 

- Acórdão 1.274/2004-Plenário: 

‘Sumário: Representação. Eventual irregularidade do parecer da AGU que considerou 

juridicamente possível a transferência de recursos federais para obras e serviços avençados do ponto 

de vista formal, porém fisicamente não iniciados, em período pré-eleitoral. Suposta transgressão da 

Lei nº 9.504/97. Decisão provisória do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de julgar ilegais as 

transferências para obras e serviços fisicamente não iniciados, a não ser, nos termos da lei, em casos 

de emergência e calamidade pública. Adoção de medida cautelar suspendendo os efeitos do parecer 

da AGU, segundo proposta do Ministério Público. Informação da AGU de que havia seguido a 

decisão provisória do TSE. Acatamento da determinação cautelar deste Tribunal pelos ministérios 

envolvidos e pela Caixa Econômica Federal. Confirmação da decisão do TSE pelo Plenário daquele 

Tribunal. Conhecimento e procedência desta representação. Inexistência, na prática, de prejuízos à 

ordem jurídica, em face da pronta atuação do TSE e do TCU. Determinação com vistas à reversão aos 

cofres públicos federais dos recursos porventura bloqueados por força da medida cautelar. 

Desnecessidade de outras providências. Ciência. Arquivamento.’ 

-Acórdão 996/2009 – Plenário: 

‘9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação fundamentada no art. 237, inciso 

VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em razão de possíveis irregularidades na 

transferência de recursos do Ministério do Turismo no período de vedação da Lei 9.504/1977 (Lei 

Eleitoral). 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo relator, em: 

(...) 

9.5. determinar ao Ministério do Turismo que: 

9.5.1. observe rigorosamente as disposições contidas no art. 73, inciso VI, alínea a, da Lei 

9.504/1997, inclusive no tocante a transferências voluntárias destinadas a consórcios públicos de 

personalidade jurídica de direito privado constituídos por entes da Federação; 

9.5.2. quando do exame das prestações de contas dos Convênios Siafi 565500, 564930, 564926, 

564858, 564417 e 564110, verifique se o início da execução do objeto conveniado obedeceu ao limite 

temporal a que se refere o art. 73, inciso VI, alínea a, da Lei 9.504/1997;’ 

- Acórdão 111/2010 – Plenário: 

‘VOTO 
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(...) 

7. Ora, se o TCU pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, não 

vislumbro impedimentos a que se pronuncie quanto à legalidade de pareceres da AGU, desde que seja 

atendido o único requisito contido na súmula 347/STF, qual seja, a necessidade de o ato ou a lei a ser 

apreciado esteja relacionado às atribuições desta corte de contas. 

8. Tal entendimento está em consonância com o Acórdão 1.274/2004-TCU-Plenário, proferido 

nos autos do TC 010.212/2004-9 sob a relatoria do eminente Ministro Marcos Vilaça. Naquele 

processo, não obstante a existência do parecer AGU/MC-02/04 em sentido contrário, este tribunal, 

acolhendo sugestão do Ministério Público/TCU, determinou, em caráter cautelar, aos Ministérios da 

Fazenda, das Cidades e do Planejamento, Orçamento Gestão que, ressalvadas unicamente as 

hipóteses em que se façam necessárias para atender a situação de emergência ou de calamidade 

pública, se abstivessem de efetuar transferências voluntárias de recursos a municípios para 

pagamento de despesas com obras e serviços que, embora já conveniados e contratados, não tiveram 

sua execução iniciada até 3/7/2004, em obediência ao disposto no art. 73, inciso VI, alínea a, da Lei 

9.504, de 30/9/1997, e em conformidade com a decisão adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 

resposta à Consulta 1062 de 7/7/2004. Determinou-se ainda àqueles ministérios que procedessem ao 

bloqueio dos recursos de transferências porventura já realizadas com base no parecer AGU/MC-

02/04. 

9. Com relação ao quesito competência, defendeu o douto representante do parquet 

especializado que atuou naqueles autos, procurador-geral Lucas Rocha Furtado, que o art. 73, inciso 

VI, alínea a, da Lei 9.504/1997 ‘não regula apenas procedimentos afetos ao direito eleitoral’, dizendo 

respeito, também, ‘à execução financeira e orçamentária da União’. Com isso, as transferências 

fundadas no parecer da AGU seriam passíveis de fiscalização pelo TCU ‘quanto aos aspectos de 

legalidade, legitimidade e economicidade, inclusive em razão do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 

8.443, de 16 de julho de 1992’. (fl. 25, volume principal – v.p., TC 010.212/2004-9).’ 

 Portanto, não há óbices a que o TCU interprete e aplique dispositivos da Lei Eleitoral que 

digam respeito à execução financeira e orçamentária de despesas da União. 

 Quanto aos riscos identificados no levantamento, mostra-se apropriado que sejam levados ao 

conhecimento do Congresso Nacional, que é o órgão competente para aprovar a lei complementar de 

que trata o § 9º do art. 165 e propor, se for da sua conveniência e oportunidade, eventuais alterações 

no texto do § 13 do art. 166, ambos da Constituição. 

 Não se vislumbra, nessa mera proposta de dar ciência, nenhum tipo de controle exercido por 

esta Corte sobre a atividade legislativa a cargo do Congresso Nacional, mas simples auxílio, 

fundamentado no art. 71, caput, da Constituição, com vistas ao aperfeiçoamento da execução 

orçamentária e da responsabilidade na gestão fiscal. 

 Especificamente quanto à proposta genérica de se firmar entendimento quanto ao caráter 

voluntário das transferências decorrentes da execução de programações incluídas no orçamento por 

meio das EPIss, o Ministério Público de Contas a considera inapropriada, uma vez que esta é a 

primeira oportunidade em que o TCU se debruça sobre o tema.  

 Todavia, considerando-se que já ocorreram eleições sob a égide do novo modelo de execução 

de emendas parlamentares individuais (em 2014) e que novas eleições ocorrerão no próximo ano (em 

2016), mostra-se importante a pronta atuação desta Corte, o que pode ser feito por meio de 

determinação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que oriente os órgãos 

setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal acerca da necessidade de observância 

do disposto no art. 73, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral), inclusive no que tange 

às transferências decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por meio de 

emendas parlamentares individuais, por se caracterizarem essencialmente como transferências 

voluntárias. Ademais, cabe orientar as unidades técnicas desta Corte de Contas para que se atentem, 

nos processos de controle externo a seu cargo, quanto à natureza voluntária das referidas 

transferências e, por conseguinte, quanto à necessidade de que observem a restrição temporal imposta 

pela Lei Eleitoral. 
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 Por fim, no que tange ao sigilo imposto a estes autos, entende-se que os fundamentos invocados 

pelo Presidente do TCU não são suficientes para que seja mantido, tendo em vista que, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a publicidade é a regra, e o sigilo, exceção (art. 3º, I, da Lei 

12.527/2011). Considerando-se que o presente processo não trata de informações imprescindíveis à 

segurança da sociedade ou do Estado, de informações relativas à intimidade, à vida privada, à honra 

e à imagem da pessoa, ou de informações enquadradas nas hipóteses de sigilo previstas em legislação 

específica, tal como a de natureza fiscal, bancária, a relacionada a operações e serviços no mercado 

de capitais, a protegida por sigilo comercial, profissional, industrial ou por segredo de justiça e 

aquela relativa a denúncias (art. 5º, §§ 2º a 4º, da Resolução TCU 254/2013), não há fundamento 

para que estes autos sejam mantidos em sigilo.  

III 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, divergindo parcialmente da proposta de 

encaminhamento constante à peça 10, implicitamente ratificada na instrução à peça 19, manifesta-se 

no sentido de o Tribunal: 

a) determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que oriente os órgãos 

setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal acerca da necessidade de observância 

do disposto no art. 73, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral), inclusive no que tange 

às transferências decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por meio de 

emendas parlamentares individuais, por se caracterizarem essencialmente como transferências 

voluntárias; 

b) dar ciência ao Congresso Nacional do acórdão que vier a ser proferido, bem como do 

relatório e do voto que o fundamentarem, tendo em vista os riscos identificados no presente 

levantamento, decorrentes da falta de regulamentação de critérios essenciais à execução 

orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais e da autorização constitucional 

para a transferência de recursos pela União aos demais entes federados para a execução de 

programações oriundas de emendas parlamentares individuais, independentemente da área de 

aplicação e da adimplência do beneficiário (art. 166, § 13, da Constituição), o que representa 

enfraquecimento das regras de responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000); 

c) determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal que oriente as suas 

unidades técnicas para que atentem, nos processos de controle externo a seu cargo, para a natureza 

voluntária das transferências decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por 

meio de emendas parlamentares individuais e, por conseguinte, para a necessidade de que essas 

transferências observem a restrição temporal imposta pelo art. 73, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei 

9.504/1997 (Lei Eleitoral); 

d) retirar o caráter sigiloso destes autos.” 

 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

Em apreciação relatório de levantamento (peças 10 e 19) realizado pela Secretaria de 

Macroavaliação Governamental - Semag, com o objetivo de descrever e analisar as alterações 

orçamentárias e financeiras decorrentes da obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares 

individuais e avaliar seus possíveis impactos nas atividades de controle externo desta Corte de Contas. 

2. A equipe da Semag, a partir da análise da legislação e de notas técnicas sobre o assunto, 

elaborou o relatório constante da peça 10, que apresentou, em essência, as seguintes constatações: 

“É patente a falta de regulamentação de critérios essenciais à execução das emendas 

impositivas. Com a introdução, na LDO, da obrigatoriedade de execução das emendas individuais 
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temas relevantes ficaram sem normatização, pois são delegados pela PEC à lei complementar, tais 

como preceitos para execução equitativa, procedimentos a serem adotados em situações de 

impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitações de empenho. 

  Outra constatação foi o enfraquecimento da disciplina fiscal com a inclusão do § 13 ao art. 

166 da CF/88, postulada na PEC 358-A/2012, que prevê que quando a transferência obrigatória da 

União, para execução da programação relativa às emendas individuais, for destinada a Estados, ao 

Distrito Federal e a Municípios, independerá de adimplência do ente federativo destinatário. Desse 

modo essa previsão prejudicará os mecanismos de gestão responsável e a imposição de disciplina 

fiscal, uma vez que parcela relevante das emendas parlamentares individuais se destina a outros entes 

da federação e não beneficia áreas ressalvadas pela LRF.  

 Por fim, concluiu-se que as emendas impositivas, por suas características, são transferências 

voluntárias, embora de execução obrigatória (até o limite legal). Em decorrência disso, propôs-se que 

o Tribunal firme entendimento de que as programações incluídas na LOA por intermédio das emendas 

parlamentares individuais, a despeito da execução obrigatória, constituem-se em transferências 

voluntárias e, portanto, sujeitam-se às restrições de execução orçamentária e financeira impostas pela 

Lei Eleitoral, a qual proíbe, nos três meses que antecedem o pleito, a realização de transferências 

voluntárias de recursos da União a Estados e Municípios, exceto aquelas destinadas a cumprir 

obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e situações de 

emergência e de calamidade pública.” 

4. Com base nisso, a unidade técnica apresentou as propostas abaixo: 

 “ (i) encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido, bem como do relatório e voto que o 

fundamentarem, ao Congresso Nacional, tendo em vista os riscos identificados pela falta de 

regulamentação de critérios essenciais à execução orçamentária e financeira das emendas 

parlamentares individuais; e pela possibilidade de aprovação da PEC 358-A/2013, no que se refere à 

inclusão do § 13 ao art. 166 da CF/88, que enfraquecerá as regras de responsabilidade na gestão 

fiscal estabelecidas pela LRF a Estados, Distrito Federal e Municípios, ao autorizar, 

independentemente de adimplência e área de destinação, transferências aos entes federativos para 

execução da programação incluída na LOA por meio das emendas parlamentares individuais; 

 - (ii) firmar entendimento de que as programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por 

meio das emendas parlamentares individuais são transferências voluntárias, a despeito de sua 

execução obrigatória instituída pelo art. 52 da Lei 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2014), e, portanto, sujeitam-se às restrições de execução orçamentária e financeira 

impostas pela Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral);  

 - (iii) encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido, bem como do relatório e voto que 

o fundamentarem, à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, para que informe às 

unidades técnicas o entendimento de que as programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por 

meio das emendas parlamentares individuais são transferências voluntárias, não obstante sua 

execução obrigatória instituída pelo art. 52 da Lei 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2014), e, por conseguinte, sujeitam-se às restrições de execução orçamentária e 

financeira impostas pela Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997); 

 - (iv) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, uma 

vez cumprido o objetivo do presente levantamento.” 

5. Preliminarmente, o então Relator do processo, Ministro Aroldo Cedraz, determinou: “a 

expedição de aviso ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à Casa Civil da Presidência 

da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para, querendo, pronunciarem-se sobre 

o objeto das determinações propostas pela unidade instrutiva”; bem como, dada a complexidade e a 

repercussão da matéria na execução orçamentária, após as manifestações e a instrução da secretaria 

deste Tribunal, que os autos retornassem ao Relator via Ministério Público. Os avisos foram 

devidamente expedidos, mas apenas a Câmara dos Deputados, por meio de expediente da peça 15, 

resolveu pronunciar-se sobre as propostas elaboradas pela Semag. 
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6. A unidade técnica, por seu turno, examinou as considerações da Câmara dos Deputados, nos 

termos da instrução da peça 19, concluindo, em resumo, o seguinte: 

“Importante ressaltar que, em momento algum, se pretendeu fiscalizar a atividade legislativa do 

Congresso Nacional, especialmente no que se refere à aprovação da PEC 358-A/2013. O intuito foi tão 

somente levar ao conhecimento das Casas Legislativas o trabalho realizado e os riscos identificados, 

na visão da unidade técnica, bem assim propiciar, se conveniente e oportuno entendessem, melhorias 

ou alterações nos textos da PEC e LDO subsequentes. 

Quanto à caracterização das transferências decorrentes das EPIs [emendas parlamentares 

individuais] como voluntárias, verifica-se que a distinção fundamental entre os tipos de transferências 

é a exigência ou não de condição para a entrega de recursos. E a importância do enquadramento em 

uma ou outra modalidade é, no caso, definir se sobre determinada transferência incidirão as vedações 

da LRF, bem como a competência do TCU para fiscalizar não só a entrega, mas também a aplicação 

dos recursos. 

Transferências realizadas nas condições e montantes que o ente repassador estiver disposto a 

cooperar com os demais entes subnacionais, visando a realização conjunta de determinados programas, 

devem ser classificadas como voluntárias. Nesse contexto, as transferências para execução das EPIs 

enquadram-se como voluntárias. Assim, o termo ‘transferência obrigatória’, inscrito pelo novo § 13 do 

art. 166 da CF/1988, causa dúvida. 

Além disso, na realização de transferências para execução das emendas individuais, o novel texto 

constitucional dispensou somente o requisito da adimplência do ente, permanecendo aplicáveis, 

portanto, as demais exigências elencadas no art. 25 da LRF para realização de transferências 

voluntárias. 

Contudo, é primordial que se ressalte que, embora a transferência para atendimento das emendas 

individuais tenha natureza voluntária - tendo em vista a discricionariedade das despesas, seu caráter 

cooperativo e a existência de exigências para entrega de recursos - sua execução é obrigatória, de 

acordo com limites e requisitos previstos na legislação. 

Em relação às restrições impostas pela Lei Eleitoral, cabe esclarecer que a vedação da alínea ‘a’ 

do inciso VI do art. 73 abrange matéria de cunho financeiro e orçamentário e sua correspondente 

infração caracteriza-se como ato de improbidade administrativa, consoante § 7º do mesmo artigo. 

Destarte, tal matéria insere-se na alçada desta Corte de Contas, não para fins de imputação das sanções 

relacionadas à Justiça Eleitoral, mas sim daquelas atinentes ao campo de atuação do TCU, previstas 

nos arts. 57 a 61 da Lei 8.443/1992.” 

7. O MP/TCU, no parecer de autoria do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 23), o qual 

acolhi como relatório, apresentou um consciencioso resumo dos autos e concluiu da seguinte forma: 

“Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, divergindo parcialmente da proposta de 

encaminhamento constante à peça 10, implicitamente ratificada na instrução à peça 19, manifesta-se 

no sentido de o Tribunal: 

a) determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que oriente os órgãos 

setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal acerca da necessidade de observância 

do disposto no art. 73, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral), inclusive no que tange 

às transferências decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por meio de 

emendas parlamentares individuais, por se caracterizarem essencialmente como transferências 

voluntárias; 

b) dar ciência ao Congresso Nacional do acórdão que vier a ser proferido, bem como do 

relatório e do voto que o fundamentarem, tendo em vista os riscos identificados no presente 

levantamento, decorrentes da falta de regulamentação de critérios essenciais à execução 

orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais e da autorização constitucional 

para a transferência de recursos pela União aos demais entes federados para a execução de 

programações oriundas de emendas parlamentares individuais, independentemente da área de 

aplicação e da adimplência do beneficiário (art. 166, § 13, da Constituição), o que representa 
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enfraquecimento das regras de responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000); 

c) determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal que oriente as suas 

unidades técnicas para que atentem, nos processos de controle externo a seu cargo, para a natureza 

voluntária das transferências decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por 

meio de emendas parlamentares individuais e, por conseguinte, para a necessidade de que essas 

transferências observem a restrição temporal imposta pelo art. 73, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei 

9.504/1997 (Lei Eleitoral); 

d) retirar o caráter sigiloso destes autos.” 

8. Esclareça-se que a Emenda Constitucional 86/2015 acresceu dispositivos aos arts. 165 e 166 

da Constituição Federal para disciplinar a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais 

e alterou dispositivos do art. 198 da Carta Magna, a fim de modificar o limite mínimo de aplicação de 

recursos pela União em ações e serviços públicos de saúde. A maior parte dos dispositivos adicionados 

ao art. 166 da Constituição pela EC 86/2015 já constava, com pequenas diferenças de redação, das 

LDOs de 2014 e 2015. Portanto, na prática, a partir do exercício de 2014, tornou-se obrigatória a 

execução de emendas parlamentares individuais no valor global mínimo de 1,2% da receita corrente 

líquida do exercício anterior, salvo impedimentos de ordem técnica ou contingenciamento 

proporcional ao das demais despesas orçamentárias discricionárias. 

9. Ao referido art. 166, essa emenda constitucional inseriu os parágrafos de número 9 a 18. 

Trancrevo, a seguir, os dispositivos que julgo mais relevantes, com os pertinentes grifos, para o 

entendimento da questão principal objeto destes autos: 

“§ 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 

(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado 

pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos 

de saúde.   

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, 

inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a 

destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.   

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 

9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 

corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 

programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.   

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução 

obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.   

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação prevista 

no § 11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da 

adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente 

líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.” 

10.  Ressalto que o presente levantamento em nada pretende se imiscuir em atribuições e 

competências privativas do Poder Legislativo ou Judiciário, mas tão somente, dentro das prerrogativas 

constitucionais (definidas no art. 71 da Constituição Federal), legais (nos termos do art. 1º da Lei 

8.443/1992) e regimentais (cf. arts. 1º e 238, do Regimento Interno) desta Corte de Contas, descrever e 

analisar as alterações orçamentárias e financeiras decorrentes da obrigatoriedade de execução das 

emendas parlamentares individuais, a fim de verificar seus possíveis reflexos nas atividades de 

controle externo a cargo deste Tribunal, identificando oportunidades de atuação para melhoria de 

quesitos de conformidade e qualidade do gasto público, bem como para identificar riscos à gestão 

fiscal responsável. 

9. Nesse diapasão, entendo como pertinentes e oportunas as propostas oferecidas pelo 

representante do MP/TCU. 
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10. Com efeito, ficou assente, no presente levantamento, que os recursos originários das emendas 

parlamentares individuais, ao serem objeto de descentralização devem seguir a seguinte restrição 

estabelecida na Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997): 

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes 

a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

(...) 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos 

Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a 

cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com 

cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.” 

11. O fato é que, pelo teor dos dispositivos da EC 86/2015 e das demais regras constitucionais e 

legais de Direito Financeiro e Orçamentário, e conforme bem esclarecido no parecer do MP/TCU, as 

verbas oriundas de emendas parlamentares individuais, conquanto tenham relativa obrigatoriedade de 

execução orçamentária e financeira de suas programações, não se constituem em transferências 

efetivamente obrigatórias previstas em lei ou na Constituição, tais como as relativas aos fundos de 

participação dos Estados e Municípios e outras afins. A verbas das EPIs, na medida em que dependem 

de diversos condicionantes (inexistência de impedimentos técnicos e de contingenciamento), não 

geram para o seu destinatário direito líquido e certo ao recebimento dos recursos respectivos.  

12. Justificam-se, pois, os comandos alvitrados nas alíneas “a” e “c” da parte conclusiva do 

parecer do Ministério Público, acima transcrita. Todavia, este ainda não é o momento para que o 

Tribunal firme entendimento sobre as programações incluídas na LOA por meio das emendas 

parlamentares individuais, conforme propõe a Semag, no item “iii” da sua conclusão, em razão do 

ineditismo do tratamento dessa questão por esta Corte de Contas. Também pondero, nos termos do art. 

250, incisos II e III, do Regimento Interno, que, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 

prescrição não deverá ser feita na forma de “determinação”, e sim como “recomendação”, pois não se 

constatou qualquer falha ou impropriedade, mas, tão somente, oportunidade de adoção de providências 

pelo órgão para a melhoria de seu desempenho.  

13.  Quanto à proposta do item “b”, não vejo nela qualquer tipo de polêmica ou óbice normativo, 

pois ela apenas pretende levar ao conhecimento do Congresso Nacional, dentro da nobre missão deste 

Tribunal de auxiliar o Parlamento a bem fiscalizar as contas da União, em todos os seus aspectos, uma 

preocupação, constituída partir de um trabalho eminentemente técnico, relativa a um potencial risco de 

enfraquecimento das regras de responsabilidade na gestão fiscal, ante a falta de regulamentação 

explícita de critérios essenciais à execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares 

individuais. 

14. Igualmente, não vislumbro qualquer tipo de condicionante que justifique o enquadramento 

destes autos, tampouco de quaisquer de suas peças, como sigiloso. 

15. Por fim, observo que este levantamento decerto servirá como subsídio ao exame das Contas 

de Governo da Presidente da República do exercício de 2015, razão pela qual proponho que os autos 

retornem à Semag. 

 Por todo o exposto, acolhendo, em parte, as propostas da unidade técnica e do o MP/TCU, voto 

por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 287/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 017.019/2014-1 

2. Grupo II - Classe de Assunto V - Relatório de Levantamento 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

4. Unidades: Congresso Nacional, Casa Civil da Presidência da República e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental - Semag 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento, realizado com a finalidade de 

descrever e analisar as alterações orçamentárias e financeiras decorrentes da obrigatoriedade de 

execução das emendas parlamentares individuais para verificar seus possíveis reflexos nas atividades 

de controle externo a cargo deste Tribunal e identificar oportunidades de atuação para melhoria de 

quesitos de conformidade e qualidade do gasto público, bem como riscos à gestão fiscal responsável. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992; 169, inciso 

V, 230, 238 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que oriente os órgãos 

setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal acerca da necessidade de observância do 

disposto no art. 73, inciso VI, alínea “a”, da Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral), inclusive no que tange às 

transferências decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por meio de emendas 

parlamentares individuais, por se caracterizarem essencialmente como transferências voluntárias; 

9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada do relatório e voto que o fundamentam, ao 

Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ao Presidente da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Presidente da Câmara dos 

Deputados e ao Presidente do Congresso Nacional, para ciência quanto aos riscos identificados no 

presente levantamento, decorrentes da falta de regulamentação de critérios essenciais à execução 

orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais e da autorização constitucional para a 

transferência de recursos pela União aos demais entes federados para a execução de programações 

oriundas de tais emendas, independentemente da área de aplicação e da adimplência do beneficiário 

(art. 166, § 13, da Constituição Federal de 1988), o que representa enfraquecimento das regras de 

responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000); 

9.3. retornar os autos à Semag para subsidiar o exame das Contas de Governo do Exercício de 

2015; 

9.4. arquivar o processo. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0287-04/16-P. 

  

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 
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Natureza: Desestatização 

Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

e Ministério de Minas e Energia (MME) 

 

SUMÁRIO: LEILÃO ANEEL 13/2015. CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES QUE COMPORÃO A REDE BÁSICA DO 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. ACOMPANHAMENTO. PRIMEIRO ESTÁGIO. 

APROVAÇÃO. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À 

UNIDADE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ESTÁGIOS. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os presentes autos do primeiro estágio de acompanhamento do Leilão Aneel 13/2015, 

referente a transmissão de energia elétrica. Reproduzo a instrução a seguir, elaborada no âmbito da 

SeinfraElétrica (peça 31), com aquiescência dos dirigentes da unidade: 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de acompanhamento do primeiro estágio do Leilão Aneel 13/2015, para a concessão 

da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, pelo prazo de trinta anos da 

assinatura dos respectivos contratos, referente à construção, operação e manutenção de linhas de 

transmissão, subestações e demais instalações, a serem integradas à Rede Básica do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). 

2. Esse será o maior leilão de transmissão já realizado, envolvendo investimentos totais da 

ordem de R$ 23,2 bilhões, pretendendo alcançar a construção de 12.811 Km de linhas de transmissão 

e 34 subestações de energia em dezessete estados brasileiros com capacidade de transformação total 

de 19.560 MVA. 

3. Preliminarmente, convém observar que as licitações para a concessão de empreendimentos 

de linhas de transmissão de energia elétrica são regidas pelo art. 175 da Constituição Federal de 

1988, pela legislação setorial específica, especialmente pelas Leis 10.848/2004, 9.427/1996, 

9.074/1995 e 8.987/1995 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993. 

4. No âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), a matéria está disciplinada pela Instrução 

Normativa (IN) TCU 27/1998, que dispõe sobre o acompanhamento concomitante dos processos de 

outorga de concessão ou de permissão de serviços públicos, realizados em quatro estágios, por meio 

de análise da documentação remetida pelo poder concedente. 

5. O primeiro estágio, disciplinado pelo art. 7º, inciso I, da IN 27/1998, refere-se à análise dos 

atos justificatórios dos empreendimentos de linhas de transmissão e dos estudos de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental (EVTEA). 

6. Em 4/12/2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em atendimento à 

mencionada IN, encaminhou a este Tribunal o Ofício 996/2015-SCT/Aneel (peça 1), contendo o ato 

justificatório dos empreendimentos de transmissão objetos desse leilão, incluindo-se o EVTEA.  

7. Esse certame contempla 26 lotes, com obras nos estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. 

8. As características técnicas básicas das instalações são discriminadas na Tabela 1. 
  

Tabela 1: Lotes do Leilão Aneel 13/2015 de linhas de transmissão  

 
Empreendimentos 

Esta

do 

k

m 

M

VA 

Inv

est. 

R$ 

1.000.000 

Data 

de neces. 

Planej. 

Pr

azo 

Execução 

Edital 
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A 

LT 500 kV Igaporã III - 

Janaúba 3 C1 e C2, com 2x257 

km; 

LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 

2 C1, com 238 km; 

LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente 

Juscelino C1 e C2, com 2x337 

km; 

LT 500 kV Presidente Juscelino - 

Itabira 5 C2, com 189 km; 

LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - 

Janaúba 3 C1, com 304 km; 

SE 500 kV Janaúba 3 - novo pátio 

de 500 kV e Compensadores 

Síncronos - 2 x (-90/150) Mvar. 

MG/

BA 

1

919 
- 

3.

106 

jan/

2019 
60 

B 

LT 500 kV Rio das Éguas - 

Arinos 2 C1, com  230 km; 

LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 

C1, com 221 km; 

SE 500 kV Arinos 2. 

BA/

MG/GO 

4

51 
- 

74

2 

jan/

2019 
48 

C 

LT 500 kV Sapeaçu - 

Poções III C1, com 260 km; 

LT 500 kV Poções III - Padre 

Paraíso 2 C1 e C2, com 2x338 

km; 

LT 500 kV Padre Paraíso 2 - 

Governador Valadares 6 C1 e C2, 

com 2x204 km; 

LT 500 kV Governador Valadares 

6 - Mutum C1 e C2, com 2x161 

km; 

LT 500 kV Mutum - Rio Novo do 

Sul C1,  com 132 km; 

SE 500 kV Mutum; 

SE 500 kV Padre Paraíso 2; 

SE 500/230 kV Governador 

Valadares - (6+1res.)x200 MVA  

SE 500/345/138 kV Rio Novo do 

Sul - 500/345 kV (3+1 Res) x 350 

MVA e 345/138 kV (6+1Res) x 

133,33 MVA 

BA/

MG/ES 

1

798 

3

050 

3.

796 

jan/

2019 

60 

LT 500 kV Ibicoara - 

Poções III, com 165 km; 

LT 230 kV Poções III - Poções II 

CD, C1 e C2, 5 km; 

SE 500/230 kV Poções III  - 

(3+1Res) x 200 MVA;  

1

75 

6

00 

jan/

2017 

D 

LT 500 kV Juazeiro III - 

Ourolândia II C1, com 186 km; 

LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - 

Gentio do Ouro II C1, com 260 

BA 
4

46 
- 

69

5 

jan/

2019 
48 
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km; 

E 

LT 230 kV João Câmara II - 

João Câmara Ill C1 e C2, CD, 

com 2x10 km;  

SE 500 kV João Câmara III - 

500/230 kV (9+1Res)x300 MVA. 

RN 
2

0 

2

700 

29

5 

jan/

2019 
48 

F 

LT 500 kV Açu III - 

Milagres II C2, com 292 km; 

LT 500 kV Açu III - João Câmara 

III C2, com 143 km 

RN/

CE 

4

35 
- 

70

2 

jan/

2019 
48 

G 

LT 500 kV Rio da Éguas - 

Barreiras II C2; com 259 km; 

LT 500 kV Barreiras II - 

Buritirama C1, com 213 km; 

LT 500 kV Buritirama - 

Queimada Nova II, C1 e C2, com 

2x380 km; 

LT 500 kV Queimada Nova II - 

Curral Novo do Piauí II C1, com 

109 km; 

LT 500 kV Queimada Nova II - 

Milagres II C1, com 322 km; 

SE 500/230 kV Queimada Nova II 

- (3+1res.)x200 MVA; 

SE 500 kV Curral Novo do Piauí 

II; 

SE 500 kV Buritirama. 

PB/

CE/PE 

PI/BA/GO 

1

663 

6

00 

3.

028 

jan/

2019 
60 

H 

LT 500 kV Estreito - 

Cachoeira Paulista C1 e C2, CS, 

com 2 x 361 km; 

MG/

SP 

7

22 
- 

1.

547 

jan/

2018 
60 

I 

LT 500 kV Fernão Dias - 

Terminal Rio, com 307 km; 

SE 500 kV Fernão Dias - 

Compensador Estático 500 kV - (-

150/300) Mvar. 

SP/R

J 

3

07 
- 

59

7 

jan/

2018 
60 

J 

LT 525kV Campos Novos — 

Abdon Batista C2 - 40 km; 

LT 525kV Abdon Batista - 

Siderópolis 2 CD  - 250 km; 

SE 525/230 kV Siderópolis 2 

(Nova)  - (6+1) x ATF 224 MVA 

SE 525 kV Biguaçu - Comp. 

Estático - (-100/+300 Mvar) 

(2018) 

LT 525kV Biguaçu - Siderópolis 2 

C1  - 150 km; 

LT 230kV Siderópolis 2— 

Forquilhinha C1 - 20 km; 

LT 230kV Siderópolis 2 - 

RS/S

C 

4

62 

1

344 

1.

196 

men

or prazo 

possível 

60 
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Siderópolis CD - 1 km 

K 

LT 230 kV Torres 2 - 

Atlântida 2, com 63 km; 

LT 230 kV Torres 2 - Forquilinha, 

com 70 km; 

SE 230/69 kV Torres 2 (Nova), 

2x83 MVA. 

SE 230/138/69 kV Tubarão Sul - 1 

ATR 230/138 kV x150 MVA e 2 

TR 230/69 kV 150 MVA 

Secc. LT 230 kV Jorge Lacerda - 

Siderópolis C3 em Tubarão Sul - 

2 x 8,5 km 

RS/S

C 

1

64 

6

16 

19

8 

jan/

2017 

 

menor 

prazo 

possível 

48 

L 

LT 345 kV Bandeirante - 

Piratininga II C1 e C2, com 15 

km cada (subterrânea) 

SP 
3

0 
- 

61

7 

mar

/2016 
48 

M 

LT 500kV Miracema - 

Lajeado, C2, 30km; 

LT 230kV Lajeado - Palmas, C1 e 

C2, 60km; 

SE Lajeado (pátio 500 kV e 2ª 

Transformação 3 x 320 MVA); 

SE 230/138kV Palmas -  2 x 

200MVA 

TO 
1

50 

1

.360 

26

6 

dez/

2016 
42 

N 

LT 230kV Ribeiro 

Gonçalves - Balsas - C2 - 95km 

PI/M

A 

9

5 
- 

10

9 

jan/

2016 
42 

SE 230/69 kV Caxias II - 

2x100 MVA; 
MA 4 

2

00 

mar

/2017 

O 

SE 230/138kV Onça Puma - 

pátio novo de 138kV - 2 x 

100MVA. 

PA - 
2

00 
48 

jul/

2016 
36 

P 

LT 500 kV Parnaíba III - 

Acaraú III C1, com 191 km; 

LT 500 kV Acaraú III - Pecém II 

C1, com 161 km; 

LT 500 kV Acaraú III - Tianguá II 

C1, com 150 km; 

LT 500 kV Bacabeira - Parnaíba 

III C1 e C2, com 2 x 312 km; 

SE 500 kV Bacabeira; 

SE 500/230 kV Parnaíba III - 

(6+1Res)x200 MVA e 

Compensador Estático (-150/300) 

Mvar; 

SE 500/230 kV Acaraú III - 

(6+1Res)x250 MVA; 

SE 500/230 kV Tianguá II - 

(6+1es)x200 MVA. 

PI/C

E/MA 

  

1.126  

  

3.900  

1.

885 

jan/

2019 
48 
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Q 

LT 500 kV Paranatinga –

Ribeirãozinho – C3, com 355 km; 

CS 475 Mvar no terminal de 

Paranatinga; 

LT 500 kV Cláudia - Paranatinga 

- C3, com 350 km; 

CS 430 Mvar no terminal de 

Paranatinga; 

LT 500 kV Paranaíta - Cláudia 

C3, com 300 km. 

MT 

1

.005 
- 

1.

537 

jan/

2018 

60 

SE 500/138kV Paranaíta - 

pátio novo 138 kV e 

Transformação  (3+1R)X50MVA 

- 
1

50 

jan/

2016 

R 

LT 230kV Paranatinga - 

Canarana, 262km; 

SE 230/138kV Canarana - pátio 

novo em 230kV - (3+1R) x 40 

MVA; 

SE 500/230kV Paranatinga - 

pátio novo em 230kV - (3+ 1R) x 

40MVA 

MT 
2

62 

2

40 

29

4 

men

or prazo 

possível 

48 

S 

LT 500 kV Mesquita - João 

Neiva 2, com 236 km; 

LT 345 kV Viana 2 – João Neiva 

2, com 79 km; 

SE 500/345/138 kV João Neiva 2, 

500/345 kV  (3+1Res) x 350 

MVA, (9+1Res) x  133 MVA e 

Compensador Estático (-

150/+150) Mvar 

MG/

ES 

3

15 

2

250 

71

3 

jul/

2016 
60 

T 

LT 440 kV Cabreúva - 

Fernão Dias C1 e C2, CD, com 

71 km 

SP 

1

42 
- 

55

4 

jan/

2018 
60 

SE 440/138 kV Água Azul - 

(6+1R)x100MVA 
- 

6

00 

abr/

2017 

48 

LT 500 kV Campinas - 

Itatiba C2, com 25,1 km 

2

5,1 
- 

jan/

2019 

SE 440 kV Bauru - 

Compensador Estático 440 kV (-

125/250) Mvar 

- - 
jan/

2020 

U 

LT 500 kV Paulo Afonso IV 

- Luiz Gonzaga C2, com 38 km; 

AL/B

A/PE 

3

8 
- 

23

6 

jan/

2017 
42 

LT 500 kV Campina Grande 

III - Pau Ferro, com 136 km 

PB/P

E 

1

36 
- 

jan/

2018 

V 

SE 500/230 kV Marituba - 

(3+1R)x300MVA; 

SE 230/69 kV Marituba - 

2X200MVA; 

LT 500 kV Vila do Conde - 

Marituba - 56,1 km;  

LT 230 kV Marituba - Utinga - C3 

PA 
1

35,1 

1

300 

46

2 

dez/

2016 
60 
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e C4 - 10,4 km; 

LT 230kV Marituba - Castanhal - 

68,6 km. 

W 

LT 230 kV Xinguara II - 

Santana do Araguaia C1/C2, com 

270 km; 

SE 230/138 kV Santana do 

Araguaia (novo pátio 230 kV) 

2x150 MVA. 

PA 
5

40 

3

00 

31

2 

jan/

2018 
42 

X 

SE 500/230 kV Sobral III - 

Comp. Estático 500 kV (-

150/+250 Mvar); CE 

-   
16

2 

jan/

2016 
36 

LT 230 kV Acaraú II - 

Sobral III C3, com 97 km. 

9

7 
- 

jan/

2018 

Y 
LT 230 kV Guaíba 3 - Nova 

Santa Rita, com 36 km 
RS 

3

6 
- 40 

jan/

2018 
36 

Z 

SE 230/138 kV São Mateus 

2 (nova) - (3+1R)x50MVA 

LT 230 kV Linhares 2 - São 

Mateus 2 - 113 km 

ES 
1

13 

1

50 

11

1 

jan/

2016 
42 

      
1

2.811 

1

9.560 

23

.248     

Fonte: ANEEL, 2015 – Ato Justificatório – Leilão Aneel 13/2015 (peça 1, item não 

digitalizável). 

9. Destaque-se que os lotes Q e R, do presente certame, já foram a leilão em quatro 

oportunidades anteriores. Os lotes J, K e M já estiveram presentes em dois leilões anteriormente e os 

lotes N, S, T, V, X e Z participaram do Leilão 5/2015, mas não tiveram lances. 

10. Note-se ainda que, mesmo se houver sucesso na concessão dos empreendimentos, todos os 

lotes estão com previsão de término de construção, e consequente operação, em data superior à data 

de necessidade de entrada em operação. 

EXAME TÉCNICO 

I.  Limitações e Escopo de Auditoria 

11. Partindo das informações contidas no Ato Justificatório do Leilão (Nota Técnica 0415/2015-

SCT/Aneel – peça 27), constatou-se que o certame contempla 26 lotes, com mais de noventa 

empreendimentos nos estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins.  

12. Dada a força de trabalho de três auditores, o prazo de sessenta dias para a análise do leilão 

por este Tribunal, e a magnitude e diversidade do certame, foi necessário restringir o escopo de 

atuação aos itens que acarretam maior risco ao sucesso do procedimento e à definição da Receita 

Anual Permita (RAP) teto do certame, a saber: variáveis econômicas (taxa interna de retorno, Beta 

misto e custo de capital de terceiros) e a precificação dos investimentos. 

13. Em relação aos riscos associados ao sucesso do próprio Leilão 13/2015, realizou-se, a 

partir de fiscalizações anteriores deste Tribunal e de dados atualizados da economia e do setor 

elétrico, uma análise global e sistêmica da conjuntura atual do subsetor de transmissão de energia 

elétrica (Tópicos II e III desta instrução). 

14. No que tangencia a definição da RAP (Tópico IV), o exame das variáveis econômicas 

permitiu concluir pelo escopo de todos os empreendimentos do certame, já que tais variáveis foram 

aplicadas pela Aneel a todo leilão. 

15. Em relação aos custos de investimentos, a partir dos dados apresentados pela agência, 

realizaram-se algumas análises preliminares para prospectar riscos para definição dos lotes a serem 
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avaliados com maior profundidade, a exemplo do cotejamento entre os indicadores de preços alusivos 

a linhas de transmissão, consistência das cotações de fornecedores providenciadas pela Aneel, entre 

outros. Dessa análise foram identificadas incoerências significativas nos valores estimados e 

utilizados pela Aneel para alguns lotes o que levaram à necessidade de uma análise detalhada de 

parte dos empreendimentos. 

16. Em vista disso, foi necessário restringir o escopo de exame a alguns aspectos identificados 

na análise de risco, posto que os serviços contemplados em cada lote se apresentam bastante 

estratificados, envolvendo a execução ou intervenção em mais de trinta subestações, bem como a 

implantação de cerca de 12.800 km de linhas de transmissão, distribuídas em mais de cinquenta 

trechos distintos que atingem dezessete estados da federação. 

17. Do exame acima, identificou-se que, como o Banco de Preços de Referência da Aneel não 

possui valores para compensadores estáticos com características semelhantes às dos especificados 

para comporem sete lotes do leilão em análise, a agência realizou pesquisa de preços junto a 

fabricantes fornecedores. A Aneel não adotou metodologia uniforme para todos os equipamentos. 

Também foram encontrados equívocos de cálculos em várias planilhas de custos dos empreendimentos 

extraídas do Banco de Preços e que passaram por procedimentos de ajuste manual. Esses problemas, 

acabaram por impedir a adoção de um critério de relevância para análise dos Lotes (Curva ABC dos 

custos dos investimentos), demandando a realização de inspeção, e de questionamentos por mais de 

uma vez. 

18. Destaca-se, por sua vez, que não foram objeto desse trabalho os aspectos técnicos de 

formação do Banco de Preços, bem como a verificação da aderência do banco aos valores de 

mercado. 

19. Outra limitação ao exame foi o fato de ter a Aneel, em cumprimento aos ditames da IN 

27/1998, encaminhado os documentos do Leilão 13/2016 antes de iniciada a fase de audiência 

pública. No presente caso, os documentos relativos ao primeiro estágio foram encaminhados ao TCU 

no dia 4/12/2015 e a audiência pública ocorreu de 16/12/2015 a 15/1/2016. No decorrer da audiência 

pública, foram feitas modificações significativas nos estudos de onze dos 26 lotes (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E0/D1), o que representou a necessidade de novos questionamentos e retrabalhos.   

20. Assim, em virtude da complexidade dos assuntos abordados neste processo, e das alterações 

corridas durante a análise dos documentos, que demandam constantes interações com o auditado por 

meio de reuniões técnicas e solicitação de informações, executou-se inspeção na Aneel no período de 

6/1/2016 a 22/1/2016, conforme Portarias de Fiscalização 1 (peça 14). 

21.  Durante esse período, expediram-se ofícios de requisição à Aneel (peça 3 e 21), que a 

agência respondeu por meio dos Ofício 2/2016-AIN/ANEEL (peça 9) e Ofício 6/2016-AIN/ANEEL 

(peça 20). O regulador remeteu, ainda, documentos via e-mail, os quais foram solicitados nas 

reuniões técnicas 

22. As constatações decorrentes da inspeção e da análise da documentação enviada estão 

apresentadas adiante, por tópico, acompanhadas dos encaminhamentos considerados pertinentes.  

II.  Riscos Associados à Expansão do Sistema de Transmissão 

23. O leilão de transmissão em exame, o maior já realizado, é de fundamental importância à 

adequada expansão do sistema de transmissão brasileiro. São aproximadamente R$ 23,2 bilhões de 

investimentos, mais de 12 mil km de redes e 30 subestações necessárias ao escoamento de energia 

elétrica de usinas eólicas, solares, grandes hidrelétricas (p.e: UHE Teles Pires), aumento da 

confiabilidade da operação e diminuição da restrição operativa. 

24. Vários empreendimentos deste leilão já figuraram em certames anteriores por mais de duas 

vezes sem serem arrematados. Tal fato, por si só, é sintomático dos problemas que este subsetor do 

setor elétrico vem passando nos últimos anos para viabilizar a contratação de concessões 

importantes. 

25. As consequências desses insucessos já são conhecidas em certa medida, conforme 

constatado pelo TCU no âmbito do TC 029.387/2013-2 e do TC 013.099/2014-0. Por um lado, afetam 

o sistema elétrico como um todo, em seu adequado planejamento e expansão, com reflexos para o 
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custo futuro da energia e possível restrição de fornecimento de energia elétrica. De outro, promove a 

penalização direta do consumidor, por meio da conta de energia elétrica, que deverá arcar com os 

custos da energia disponível e não escoada (a exemplo de alguns parques eólicos na região Nordeste), 

e com o custo da restrição operativa. Todavia, a despeito das dificuldades de contração dos leilões 

últimos de transmissão, conforme será visto mais adiante nesta instrução, o presente leilão, 

comparado aos leilões anteriores, ocorre em um cenário ainda mais desfavorável do ponto de vista 

econômico e setorial. 

26. Na esfera econômica, dados oficiais demonstram que o Brasil se encontra em recessão, com 

redução do PIB da ordem de 3,71% em 2015 (IBGE) e previsão de contração para 2016 de 3,5% 

(Relatório FMI, 19/1/2016). O decrescimento industrial em 2015 alcançou 7,8% (IBGE). Processo 

inflacionário acima de dois dígitos (10,72% - IPCA, em 2015) e a taxa de desemprego apresenta-se 

crescente (IBGE). Recessão econômica somada a inflação e desemprego são fatos que demonstram, 

na ponta do setor produtivo, o menor apetite dos empreendedores em investir, sobretudo em setores 

que demandam investimentos vultosos e com longo tempo de maturação, como o de transmissão. 

27. Além disso, a dívida pública crescente e a queda acentuada da arrecadação (déficit primário 

de aproximadamente R$ 120 bilhões, autorização LDO 2015) associados ao rebaixamento da 

classificação de risco país para grau especulativo pelas principais agências de rating soberano 

trazem dificuldade adicionais à economia. Um dos reflexos imediatos é o aumento do risco país, a 

acelerada desvalorização cambial frente ao dólar e a elevação da taxa de juros básica da economia 

para o patamar de 14,25% ao ano. Na prática, tais fatores acabam por aumentar os riscos do negócio 

de transmissão, pois este é muito sensível ao risco econômico do país, além do custo dos 

financiamentos decorrente da elevação da taxa de juros e do dólar (a maioria dos insumos base dos 

empreendimentos do setor elétrico são sensíveis à moeda estrangeira). 

28. Do ponto de vista setorial, a situação também é desfavorável. As tarifas de energia subiram 

em média, em 2015, acima de 50%, segundo o IBGE, ultrapassando os 70% em São Paulo, o que traz 

grande ônus ao setor produtivo e perda de competitividade nacional. A despeito da redução de 

consumo observada em 2015 de 1,8% em relação a 2014, a bandeira tarifária continua vermelha, 

denotando o baixo nível dos reservatórios hídricos e a manutenção de preços elevados da energia. 

29. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) suspendeu e atrasou o 

pagamento das geradoras em razão de judicialização e expedição de liminares em diversos meses de 

2015. O déficit de liquidação da CCEE, em setembro, por exemplo, foi de R$ 3 bilhões, o que eleva a 

desconfiança do investidor no que tange a estabilidade regulatória no setor elétrico. 

30. Mais da metade das distribuidoras de energia possuem baixa qualidade na prestação do 

serviço, com diversos índices em níveis piores aos limites estabelecidos pela Aneel, além de situação 

financeira precária (TC 003.379/2015-9, peça 60, fls. 7-10), pesando sobre essas o risco do início 

automático do processo de caducidade dos contratos de concessão recém renovados, o que denota a 

grande fragilidade das empresas do setor. 

31. Dificuldades de ordem ambiental, fundiária e indígena impedem a concessão de grandes 

usinas hidroelétricas (não há grandes concessões desde a UHE Teles Pires em 2011), bem como 

inviabilizam sua construção com grandes reservatórios de regularização, tornando a expansão do 

sistema mais cara, poluente e vulnerável a menores períodos de estiagem, dificuldades essas também 

presentes na transmissão. 

32. No que diz respeito especificamente a construção de linhas de transmissão, esse Tribunal 

evidenciou, por meio do Acórdão 2.376/2014 – TCU Plenário, que existem atrasos sistemáticos na 

entrada em operação dos empreendimentos de linhas de transmissão em relação aos prazos 

contratados nos leilões. O relatório de Acompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de 

Expansão da Rede Básica de 18/12/2015 expedido pela Aneel revelou que 62,32% dos 

empreendimentos de transmissão em construção no país estão com atraso médio de 502 dias (peça 22, 

pp. 5-6). Tal fato evidencia dificuldades por parte dos concessionários em gerenciar os riscos 

relativos à implantação dos empreendimentos, sejam eles de ordem ambiental, fundiária, de projetos, 

de execução física de obras ou financeira. Os atrasos implicam em grandes prejuízos ao sistema 
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elétrico e ao próprio empreendedor. 

33. As incertezas econômicas e do próprio setor elétrico trazem ambiente pouco propício a 

grandes investimentos privados e a entrada de novos players, aumentando sobremaneira o desafio de 

se realizar leilões com montante tão elevado de investimentos.   

34. Além disso, o grupo Eletrobras, o maior investidor do setor elétrico, sobretudo na 

transmissão, vem enfrentando sérias dificuldades financeiras, em especial após a edição da MP 

579/2012 e a renovação antecipada de suas concessões, que resultou em queda acentuada de suas 

receitas. A Tabela 2 evidencia a gravidade do problema das estatais federais, que possuem 

participação importante no setor de transmissão. 

Tabela 2 – Receita das Estatais Federais (R$ milhões) 

Empr

esas 

Ativos 

Afetados 

An

tes da 

MP 579 

A

pós MP 

579 

Re

dução 

Ches

f 

Geraç

ão 

5.0

15 

1.

078 

78

,5% 

Trans

missão 

1.4

38 

5

91 

58

,9% 

Total 6.4

53 

1

668 

74

,1% 

Furn

as 

Geraç

ão 

1.6

27 

5

97 

63

,3% 

Trans

missão 

2.2

47 

6

94 

69

,1% 

Total 3.8

74 

1.

291 

66

,7% 

Eletr

onorte 

Geraç

ão 

56 1

8 

67

,1% 

Trans

missão 

1.1

56 

3

08 

73

,4% 

Total 1.2

12 

3

26 

73

,1% 

Eletr

osul 

Trans

missão 

89

6 

4

47 

50

,1% 

Eletr

obras 

Geraç

ão 

6.6

98 

1.

693 

74

,7% 

Trans

missão 

5.7

37 

2.

040 

64

,4% 

Total  12.

435 

3.

733 

70

,0% 

Fonte Eletrobras – Proposta Administração 160ª AGE 2012 

Valores não atualizados, data base dezembro de 2012 

35. Como consequência, a Eletrobras acumulou prejuízos líquidos expressivos nos últimos anos. 

A Tabela 3 evidencia esse fato. 

Tabela 3 – Resultado Líquido Contábil (R$ bilhões) 

Resultado 

Líquido\Ano 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Eletrobras 3

,73 

-

6,88 

-

6,19 

-

2,92 

Fontes: Relatórios de Administração e Demonstrações Financeiras 2012, 2013 e 2014 

Valores nominais de balanço, não atualizados monetariamente 

36. As dificuldades da Eletrobras ficam ainda mais evidentes quando se verifica a redução do 
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seu valor de mercado nos últimos anos. O valor de mercado da Eletrobras, em 31/12/2011, era de 

R$ 35,16 bilhões; após a MP 579/2012, em 31/12/2012, R$ 12,9 bilhões; atualmente, em 6/1/2016, 

apenas R$ 8,6 bilhões, segundo informações colhidas na BMFBovespa (valores atualizados pelo IPC-

A, 12/2015). 

37. Tal problema é ainda agravado pela ausência de pagamento das indenizações relativas aos 

ativos não amortizados dessas concessões, que não mais são remunerados pela tarifa recebida pelo 

grupo. A Aneel já homologou indenizações de R$ 9 bilhões para Furnas (data base 2012) 

(Comunicado ao Mercado Eletrobras de 15/12/2015) e a área técnica da Aneel avaliou em 

R$ 1 bilhão o montante de ativos a serem indenizados à Eletrosul (Comunicado ao Mercado 

Eletrobras de 12/1/2015), mas ainda avalia o montante relativo a Eletronorte, Chesf e Eletrobras, que 

somarão outros vários bilhões de reais. Não há qualquer definição, até o momento, sobre quando e 

como se dará o pagamento. 

38. As dificuldades enfrentadas pelo grupo Eletrobras, somada à crise fiscal em curso, 

dificultando eventuais aportes de capital de seu controlador, a União, torna improvável a 

participação intensiva das estatais federais nos investimentos bilionários necessários para a expansão 

do serviço de transmissão a serem colocados em leilão. 

39. No caso de empresas estatais estaduais, é cediço que as dificuldades orçamentárias dos 

estados são da mesma dimensão ou, ainda, maiores que a da União, tornando também improvável a 

participação de forma significativa de suas estatais na realização desses investimentos. CTEEP, 

CEEE, Cemig e Copel também possuem perdas decorrentes da renovação antecipada de linhas de 

transmissão e expressivos valores relativos a indenizações de ativos não amortizados a receber, a 

exemplo da CTEEP, cujo o montante homologado pela Aneel foi de R$ 3,9 bilhões (data base 

31/12/2012). Esse fato, além de enfraquecer financeiramente importantes investidores públicos e 

privados, também aumenta a percepção de risco em investimentos em LT, pois revela insegurança no 

cumprimento da legislação do setor, que determina o pagamento dessas indenizações. 

40. Outro problema, ocorrido no âmbito privado, que afeta especificamente o setor de 

transmissão de energia é a situação econômico-financeira da Abengoa S.A.. Em 26/11/2015 a matriz 

espanhola teve iniciado pré-concurso de acredores. Como consequência, a Abengoa paralisou, no 

Brasil, obras de linhas de transmissão (LT) em fase de implantação relativas a nove contratos de 

concessões assinados em leilões realizados de 2012 a 2014, essenciais para o Sistema Elétrico 

Brasileiro. Destacam-se obras associadas ao escoamento da energia da UHE Belo Monte, aumento de 

capacidade de intercambio para a região sul e nordeste decorrente das novas grandes usinas 

hidroelétricas, escoamento de energia produzida em parques eólicos já contratados na região 

Nordeste, entre outros (peça 22). 

41. Segundo o relatório de Acompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de Expansão 

da Rede Básica de 18/12/2015 da Aneel (peça 22), já se encontram atrasados sete contratos de 

concessão, envolvendo inúmeras obras cada um, de propriedade da Abengoa. A somatória das RAPs a 

que a concessionária faria jus com a entrada dos nove empreendimentos ultrapassa a quantia de 

R$ 820 milhões e referem-se a investimentos superiores a R$ 5 bilhões (estimativa de investimento 

calculada como proporção da RAP). 

42. Além desses aspectos, também chama a atenção a redução dos investimentos financiáveis 

pelo BNDES e o aumento do custo de seu financiamento. Segundo estudos apresentados pela Aneel 

(peça 8, p. 2), o custo real de financiamento concedido pelo BNDES subiu de 3,76% no início de 2015 

para 6,15% no final do mesmo ano, em decorrência do aumento da TJLP de 5,50% para 7% e da 

remuneração do risco do BNDES que foi de 2,87% para 4,18%. Além disso, o BNDES, em 8/1/2015, 

alterou a participação máxima do banco em financiamentos para leilões de transmissão de energia 

elétrica diminuindo de 70% para 50% dos itens financiáveis. 

43. Essas alterações, sem se questionarem o mérito e as razões, dificultam ainda mais a 

obtenção de alavancagem financeira para a realização dos investimentos e tendem a reduzir o número 

de investidores aptos e interessados a participar dos leilões. 

44. Verifica-se, na prática, a redução nos montantes financiados pelo BNDES em favor dos 
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empreendimentos de transmissão de energia elétrica, conforme se observa na Tabela 4 (peça 29). 

Tabela 4 – Financiamentos BNDES Transmissão (R$ milhões) 

Ano 2012 2013 2014 2015

* 

Contrata

dos 

R$ 

4.296,4 

R$ 

1.874,6 

R$ 

366,9 

R$ 

205,0 

 

Fonte:http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Consu

lta_as_operacoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html 

45. Essa redução ocorreu a despeito do expressivo aumento do montante de investimento 

contratado nos leilões de transmissão, no decorrer dos anos, tema que será tratado à frente, revelando 

uma significativa diminuição relativa da participação do BNDES no setor de transmissão.  

46. Outro importante mecanismo para permitir a alavancagem de empreendimentos 

estruturantes com menores custos é a emissão de debêntures incentivadas. A Lei 12.431, de 24 de 

junho de 2011, em seu art. 2º, criou as debêntures que geram benefícios tributários (isenções no 

Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica) para investidores e, em contrapartida, os recursos obtidos 

com as emissões dos papeis são investidos nos setores de infraestrutura, inclusive, na construção de 

LTs. 

47. Esse mecanismo, entretanto, mostrou decréscimo acentuado em 2015 no volume de recursos 

obtidos, conforme verificado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Debentures Incentivadas Transmissão – (R$ milhões) 

 201

2 

201

3 

201

4 

201

5* 

Emitidos R$ 

248 

R$ 

1.024 

R$ 

1.050 

R$ 

301 
Fonte: Boletim Informativo SEAE (Dezembro 2015) (peça 23) 

* Até novembro de 2015 

48. Por essa razão, pode-se concluir que as emissões de debêntures incentivadas não estão 

sendo capazes de preencher a lacuna deixada pelo BNDES, nos financiamentos fornecidos, e o volume 

total proveniente do BNDES e das debentures incentivadas se reduziu consideravelmente em 2015, 

evidenciando uma maior dificuldade para a obtenção de recursos baratos para alavancagem 

financeira de projetos em transmissão. 

49. A despeito desses problemas, a necessidade de investimentos no setor de transmissão 

brasileiro tem crescido anualmente. Saiu de pouco mais de R$ 2,6 bilhões em 2010 para quase 

R$ 29 bilhões em 2016 (peça 12). 

50. A Tabela 6 revela o montante de investimentos necessários em linhas de transmissão no 

Brasil e o montante efetivamente contratado, no decorrer dos anos. 

Tabela 6 – Investimentos em Transmissão (R$ Milhões) 

A

nos 
Licitado 

Contratad

o 
Percentual 

20

10 

R$ 

2.661,08 

R$ 

2.474,93 93,00% 

20

11 

R$ 

7.052,23 

R$ 

7.029,93 99,68% 

20

12 

R$ 

10.969,08 

R$ 

10.465,40 95,41% 

20

13 

R$ 

12.351,84 

R$ 

10.200,65 82,58% 

20

14 

R$ 

17.462,60 

R$ 

13.338,62 76,38% 

20 R$ R$ 55,08% 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Consulta_as_operacoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Consulta_as_operacoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html
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15 24.106,05 13.278,02 

20

16* 

R$ 

28.989,60 
  

  

Valores atualizados pelo IPCA, data base 7/2015 

* Deflacionado pelo IPCA, 6% 

Gráfico 1 – Evolução do Montante de Investimentos Leiloados 

 
51. O crescente número de lotes não contratados nos leilões de transmissão, conforme descrito 

no Gráfico 1, gera um passivo preocupante em termos de operação e de investimentos necessários a 

serem realizados. Onze dos 26 lotes participantes do presente leilão, totalizando aproximadamente 

R$ 5,6 bilhões de investimentos, são lotes que já participaram em leilões anteriores, pelo menos uma 

vez, sem que houvesse interessados. O Leilão 05/2015-Aneel, último de linhas de transmissão 

realizado em 2015, ofertou doze lotes, mas houve lances em apenas quatro deles. O Gráfico 2 revela a 

gradual diminuição da média de propostas por cada lote ofertado em leilão e o aumento do número de 

lotes sem interessados, até o ano de 2015 (peça 30). 

Gráfico 2 – Evolução das propostas em licitação da transmissão  

 
Fonte: Nota Técnica 27/2015-SEM-SCT-SGT/Aneel, 5/2/2015, até 2014 

Dados de 2015 coletados no site da BMFBovespa  

52. Foram ofertados em leilão, em 2015, 24 lotes de transmissão, apenas onze foram licitados. 

Dos onze lotes contratados, oito tiveram um único lance e os outros três lotes contaram com a 

participação de apenas dois licitantes, revelando pouca ou nenhuma competição. 
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III.  Do provável insucesso da contração da necessidade de investimentos em LT em 2016 

53. Do ponto de vista econômico, o setor de transmissão está diante de uma nova situação de 

oferta e procura por investimentos, podendo não existir um nível de retorno que satisfaça o nível de 

necessidade de investimento. 

54. Pode-se presumir que a curva de necessidade de investimentos– a qual representa a 

necessidade de expansão do sistema de transmissão e reflete o número de empreendimentos ofertados 

em leilões anualmente – é relativamente inelástica em relação ao nível de rentabilidade oferecido por 

esses investimentos. Isto é, mesmo que se aumente a rentabilidade para a construção de novos 

empreendimentos e, portanto, o custo para o sistema, pouco se modifica o nível de necessidade da 

construção da nova linha de transmissão. Isso porque o prejuízo para o sistema de não se realizar 

uma obra necessária de interligação é bastante elevado se comparado com os custos construtivos e 

operativos dessa obra. Em última instância, o sistema elétrico pode ter que remunerar geradoras sem 

que sua energia seja disponibilizada para o sistema por ausência de rede de transmissão, causando 

aumento de tarifa e maior probabilidade de desabastecimento elétrico, o que torna fundamental a 

viabilização da construção de certas linhas de transmissão, mesmo a custos maiores. 

55. Ainda que o planejamento leve em consideração o custo de construção das instalações 

elétricas, consideraremos como inelástica a curva de necessidade de investimentos, dado que a 

análise objetiva focar no ponto de vista da agência que recebe a relação de instalações elétricas a 

serem licitadas por parte do MME, não tendo competência para decidir sobre a não licitação dessas 

instalações.  

56. Pelo lado da demanda, é plausível presumir que a curva de apetite de investimentos tenha 

uma parte elástica em relação a retornos, sensível a variação da remuneração, e outra parte 

inelástica. A parte elástica diz respeito ao aumento do número de investidores e do montante que 

aceitariam investir dada uma remuneração maior. Isso ocorreria em razão do maior interesse de 

players do próprio setor que estariam dispostos a assumir riscos maiores, graças ao aumento da 

remuneração, bem como de novos entrantes que optariam pela troca de setores menos lucrativos por 

esse mais rentável. 

57. A parte inelástica da curva de apetite de investimentos diz respeito à inexistência de capital 

disponível adicional, por limitações de escala, à possibilidade de existência de barreiras a entrantes a 

partir de certos patamares, aos estrangulamentos na oferta de insumos, à ausência de liquidez no 

mercado de capitais, ao excesso de risco, entre outras razões. A parte mais vertical da curva implica 

em que mesmo se oferecendo rentabilidades maiores, não haverá aumentos significativos das 

contrações dos investimentos. 

58. O Gráfico 3 ilustra situação aonde há equilíbrio entre o nível de necessidade de 

investimentos, linha azul (oferta de lotes em leilões), e o nível de apetite por esses investimentos 

ofertados, linha vermelha (interesse de investidores), dada a remuneração oferecida, segundo as 

características de cada curva. Esse Gráfico poderia representar a situação existente no setor de 

transmissão até 2012. 

Gráfico 3 - Situação confortável 
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Números fictícios para ilustração do problema 

59. Caso o nível de remuneração máxima estabelecida para os empreendimentos no leilão seja 

igual a 10% ao ano, ponto de equilíbrio, haveria a contratação dos R$ 9 bilhões de investimentos, o 

que corresponde ao ponto aonde as curvas de necessidade e apetite por investimentos se cruzam, no 

Gráfico 3. 

60. Muito importante o regulador estabelecer o nível de remuneração adequado para a 

contratação do montante desejado de investimentos com modicidade tarifária. O estabelecimento em 

patamares longe do ponto de equilíbrio pode trazer a não contratação do montante necessário de 

investimentos ou a contratação a preços mais elevados. 

61. Caso a remuneração estabelecida seja de 5%, haverá a contratação de apenas R$ 2 bilhões 

de investimentos, dada a curva de apetite por investimentos do Gráfico 3, não alcançando, portanto, o 

nível de necessidade de investimentos, de R$ 9 bilhões. 

62. Por outro lado, caso a agência estabeleça a remuneração acima do ponto de equilíbrio 

(10% no Gráfico 3), duas possibilidades poderiam ocorrer: a) havendo concorrência no leilão, a 

remuneração do investidor seria reduzida em lances sucessivos até o ponto de equilíbrio de 10%, 

garantindo com isso a modicidade tarifária; b) não existindo concorrência, haverá um único lance e 

os lotes serão arrematados no preço teto ofertado e o usuário de energia arcará com elevado custo 

para a construção e a operação dessas instalações, com prejuízo da modicidade tarifária. 

63. O elevado número de lances por lotes, a inexistência de lotes não contratados, salvo 

exceções, e os elevados deságios verificados até 2012 davam bom indício de que a situação existente 

era a descrita no item ‘a’ do parágrafo acima. 

64. A situação atual, todavia, se mostra, conforme demonstrado no Título II, ‘Riscos Associados 

à Expansão do Sistema de Transmissão’, diametralmente diferente da existente até 2012. 

65. A atual situação econômica e setorial traz incertezas para a realização de investimentos no 

país, em especial, os que possuem elevados montantes e longos prazos para maturação e início de 

retorno, como é o caso de investimentos em grandes projetos de infraestrutura, no qual se incluem os 

de concessões de linhas de transmissão. 

66. A diminuição de investidores habituais, como estatais e alguns grandes grupos privados que 

perderam condição econômica de realizar investimentos, trazem mais dificuldades para a viabilização 

da expansão no setor. 

67. Acrescentem-se a esse quadro a diminuição das possibilidades de obtenção de 

financiamentos a custos baixos, com a elevação de spreads e diminuição do percentual financiável 

pelo BNDES; e a constatação da redução drástica do número e do valor dos contratos de 

financiamento assinados por empreendedores para emissão de debêntures incentivadas e empréstimos 

junto ao BNDES no último ano. 

68. A consequência prática desses fatores é o aumento da inclinação e o deslocamento para 

cima da curva por apetite por investimentos. Isso quer dizer que atualmente é necessária mais 
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rentabilidade para a realização de menos investimentos, ante o aumento de riscos e a diminuição de 

investidores. 

69. Pelo lado da oferta, o aumento expressivo da necessidade de novos investimentos para 

expansão da transmissão, de cerca de R$ 2,7 bilhões em 2010 para R$ 30 bilhões em 2016 (Tabela 6), 

desloca para a direita a curva de necessidade de investimentos. 

70. Com base nesses pressupostos é possível construir novo gráfico ilustrativo – Gráfico 4 – que 

pode representar a situação encontrada após 2012 e principalmente a de 2016. 

Gráfico 4 – Situação de desequilíbrio entre necessidade e apetite de investimentos 

 
Números fictícios para ilustração do problema 

71. O Gráfico 4 ilustra situação em que, embora a elevação da remuneração do investidor 

aumente em alguma medida o investimento contratado, o aumento da remuneração não é capaz de 

atender à total necessidade de investimentos. 

72. Há evidências de que a situação atual brasileira no setor esteja efetivamente 

correspondendo à situação ilustrada no Gráfico 4. Nota-se que os investimentos contratados de 2012 

a 2015 expandiram de R$ 10,4 bilhões para R$ 13,2 bilhões, ocorrendo, entretanto, regressão de 2014 

a 2015 de R$ 50 milhões, a despeito do aumento acentuado da necessidade de investimentos (Tabela 

6). 

73. Essa piora se deu a despeito do aumento da remuneração dos investimentos. A relação 

RAP/Investimentos era em 2013 de 11,4% e em 2015 subiu para 16,7% (Peça 12). 

Gráfico 5 – Evolução do Retorno em Relação ao Investimento 
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74. Note-se que, embora haja aumento estimado de 47% na taxa de remuneração total do 

investidor de 2012 a 2015, o percentual de investimentos necessários não contratados saiu de 4,59% 

para 44,92%, nesses anos. 

75. Notável ainda a decrescente competição por empreendimentos no setor de transmissão. A 

média de lances por lotes saiu de mais de quatro, em 2010, para menos de 0,6%, em 2015, conforme 

já explicitado no Gráfico 2. 

76. Dada a piora no cenário de 2016, com previsão de redução do PIB de 3,5%, e o 

agravamento da crise, é provável haver contratação de investimentos em patamares inferiores aos 

praticados em 2015, o que implicaria em mais de 50% de desatendimento da necessidade de 

expansão, mesmo com o aumento do retorno do investidor. 

77. Acrescente-se ainda outro dado preocupante: o prazo de necessidade para a entrada em 

operação de todas as instalações elétricas integrantes deste leilão, inclusive as nunca licitadas, não 

estão compatibilizadas com o prazo de construção e as datas para início de operação previstas no 

edital. Isso implica que já existem efetivos prejuízos para o sistema elétrico nacional mesmo na 

hipótese de sucesso absoluto do leilão, com a licitação de todos os lotes, em momento tão 

desfavorável, e de construção no tempo previsto, a despeito dos elevados índices de atrasos 

verificados até então. 

78. Tais fatos demandam do Poder Concedente a adoção de medidas prementes para a 

mitigação e correção desse problema. 

79. Dados esses fatos relatados e os riscos associados, fizeram parte do escopo desse 

acompanhamento, além dos parâmetros já normalmente fiscalizados dos EVTEAs, as seguintes 

questões: 

- Quais as medidas adotadas pelo MME e pela Aneel para possibilitar o sucesso do presente 

leilão, haja vista a conjuntura econômica adversa? 

- Quais as medidas adotadas pela Aneel especificamente para viabilizar a outorga dos lotes que 

já participaram de leilões anteriores, sem que houvesse interessados? 

- Quais as razões do descasamento entre os prazos de necessidades das instalações elétricas a 

serem licitadas e os prazos para construção e operação previstos no edital? 

- Quais as consequências para o setor elétrico da não entrada em operação das instalações 

elétricas do presente leilão no prazo de necessidade estabelecido? 

80. Essas questões são tratadas nos tópicos que se seguem. 

IV. Questões Especiais 

Medidas adotadas pelo MME e Aneel para o sucesso do leilão 

81. Visando avaliar as medidas adotadas pelo MME e pela Aneel para possibilitar o sucesso do 

presente leilão, haja vista o inédito volume de investimentos necessários e a atual conjuntura 

econômica, foram encaminhados Ofícios ao MME (Ofício 0007/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 

7/1/2016 – peça 7) e à Aneel (Ofício 0002/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 4/1/2016 – peça 3 e Ofício 

002B/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 12/1/2016 – peça 21). 

82. Em sua resposta, o MME informou que a frustração da contratação de parte dos 

empreendimentos em leilões de transmissão realizados recentemente está associada à percepção de 

aumento dos riscos em determinados projetos e a escassez de recursos financeiros no mercado, o que 

tem influenciado a baixa competição nos certames. Para mitigar tais problemas, o Ministério tem 

realizado reuniões com a EPE, ONS e Aneel, com objetivo de tornar mais atrativos, não somente os 

lotes não contratados nos leilões anteriores, mas todos os empreendimentos que estão planejados para 

serem licitados neste ano de 2016. 

83. O MME deu destaque às seguintes ações: (i) análise e detalhamento dos estudos dos 

empreendimentos; (ii) antecipação dos processos de licenciamento socioambiental por meio de 

emissão de Termos de Referência para realização de estudos socioambientais, quando necessário; 

(iii) apresentação de relatório de custos fundiários, para projetos de subestações em áreas urbanas; e 

(iv) reorganização dos lotes, agrupando projetos por região geoelétrica e por atratividade. 

84. Adicionalmente, o Ministério afirmou estar realizando uma série de reuniões com 
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empreendedores e investidores para prospectar a disposição do mercado em investir nos próximos 

leilões e, eventualmente, assumir contratos de empreendimentos de transmissão paralisados em 

função de crise econômica de alguns agentes. 

85. Por fim, o MME deu conhecimento que o Excelentíssimo Senhor Ministro Eduardo Braga, 

em parceria com os dirigentes máximos dos principais órgãos de governança do setor elétrico, tem 

realizado road show em diversos países com o objetivo de atrair novos investidores para os leilões de 

transmissão. 

86. Quanto à Aneel, o assunto foi abordado em reuniões realizadas com a equipe técnica da 

Aneel (14/12/2015 e 6/1/2016). Após apontar vários aspectos técnicos e econômicos que vigoram no 

setor elétrico com grande influência no resultado dos leilões, a agência salientou que detêm apenas a 

RAP e a distribuição de risco como ferramentas para melhorar a atratividade dos empreendimentos 

de transmissão. 

87. O modelo adotado pela ANEEL para as concessões de transmissão de energia elétrica 

considera a gestão socioambiental e fundiária como de responsabilidade do concessionário, 

estabelecido em contrato de concessão e com reflexo nos prazos pactuados entre a transmissora e o 

Poder Concedente para implantação das obras, bem como operação e manutenção durante o período 

de concessão. 

88. Assim, considerando a ocorrência de atrasos substanciais na implantação de 

empreendimentos de transmissão em decorrência de dificuldades no licenciamento ambiental e na 

liberação fundiária (Vide Relatório de Acompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de 

Expansão da Rede Básica – dezembro 2015 – SFE/Aneel, peça 22), a Aneel buscou ampliar os prazos 

de implantação das obras. Além disso, procurou reduzir, para o empreendedor, os riscos destes 

eventos. Dessa feita, vem implantando mecanismos contratuais de repartição dos riscos 

socioambientais de forma que o próprio Poder Concedente passou a assumir aqueles para o quais 

possui, em princípio, melhor capacidade de gerenciamento.   

89. Como exemplo, cita-se a cláusula contratual que trata das prerrogativas da transmissora 

que prevê possibilidade de renegociação nos casos de descoberta de materiais ou objetos de interesse 

geológico ou arqueológico nas áreas necessárias à implantação das instalações. Esta cláusula prevê 

ainda que o descumprimento dos marcos intermediários do cronograma de construção motivados por 

fatos relacionados ao processo de licenciamento ambiental ou decorrentes de embargos 

administrativos ou judiciais não imputáveis à transmissora poderá ocasionar revisão dos prazos 

contratuais. 

90. Especificamente para o Leilão 13/2015, uma das medidas foi o acréscimo nos prazos para a 

realização das obras dos empreendimentos, em comparação com certames anteriores.  

91. Questionada sobre os critérios considerados na definição dos prazos a agência esclareceu 

que para os empreendimentos com prazos de 42, 48 e 60 meses, considerou o prazo legal máximo 

para licenciamento o previsto na Resolução CONAMA 237/1997 para obtenção da Licença de 

Instalação (LI), de 24 meses, adicionado ao prazo médio de emissão de termo de referência e de 

elaboração de EIA/RIMA de 12 meses. Para a execução dos empreendimentos, considerou o prazo de 

24 meses para os empreendimentos de grande porte ou com grande dificuldade de liberação 

fundiária/ambiental e de 12 a 18 meses para os empreendimentos de médio porte ou de moderada 

dificuldade de liberação fundiária/ambiental.  

92. Já para os empreendimentos com prazo de 36 meses, a Aneel considerou como elevada a 

possibilidade de obtenção da Licença de Instalação (LI) por meio de Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS) ou com baixo impacto sócio ambiental, estimando-se assim prazo de até 22 meses, para linhas 

de transmissão curtas, ampliação de subestações ou novas subestações isoladas em lote. Quanto ao 

prazo de implementação desses empreendimentos, considerados de pequeno porte e com pouca 

dificuldade fundiária (em específico para linhas de transmissão), estimou em até 14 meses. 

93. Considera-se, ante a conjuntura atual, o complexo processo de licenciamento e liberação 

das áreas afetadas para implantação de obras de transmissão e a incapacidade do Poder Concedente 

de adotar medidas capazes de sanar interferências que possam provocar o atraso dessas obras, que os 
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prazos de entrada em operação mais extensos definidos pela Aneel podem, efetivamente, ser indutores 

de incremento na atratividade dos empreendimentos. 

94. A ampliação dos prazos de implantação das instalações provoca o aumento da RAP teto de 

leilão pelo deferimento das receitas no fluxo de caixa e diminuem a possibilidade de descumprimento 

e sanções contratuais decorrentes da não entrada em operação na data avençada, reduzindo os riscos 

para o empreendedor. Além disso, caso o empreendimento seja implantado em tempo menor, haveria 

a antecipação de receitas, desde que vencido o prazo de necessidade das instalações. 

95. Outra medida que visa mitigar riscos foi a inclusão, na Minuta do Contrato de Concessão de 

cláusula específica, de detalhamento dos riscos de responsabilidade exclusiva da transmissora e dos 

de responsabilidade compartilhada entre a concessionária e os usuários (Clausula Décima Sexta – 

Riscos do Negócio, peça 27 – itens não digitalizáveis). Como destaque, o atraso, não imputável à 

transmissora, que ultrapasse o estabelecido na legislação para o órgão onde tramitar o processo de 

licenciamento será devolvido à concessionária, dilatando-se o termo final do contrato em igual tempo. 

96. A minuta traz, também, detalhamento dos eventos de caso fortuito ou força maior, de forma 

a aumentar a segurança do empreendedor. Caso ocorram eventos dessas naturezas, o concessionário 

não responderá pelas consequências do não adimplemento de obrigações contratuais durante o 

período de ocorrência e na proporção dos seus efeitos. 

97. Por fim, destacam-se ainda mudanças metodológicas na mensuração do valuation do 

negócio e precificação da RAP teto de leilão. Registra-se o aumento da taxa interna de retorno, 

decorrente da diminuição da alavancagem financeira e da introdução do Beta Misto no cálculo do 

custo de capital próprio, pretendendo melhor refletir a realidade com efeitos no aumento da RAP teto de 

leilão. 

98. Entendem-se, como importantes, as alterações realizadas e tendentes a melhorar a 

atratividade dos leilões. Mesmo assim, tais medidas se mostram insuficientes para o devido 

equacionamento do problema. Vislumbram-se diversos pontos que deverão ser atacados pelo Poder 

Concedente e que serão devidamente evidenciados ao longo dessa instrução. 

99. Registra-se que, embora a Aneel e o MME tenham sob sua tutela variáveis relevantes que 

influenciam no nível de contratação dos investimentos em transmissão, outras variáveis estão fora de 

suas áreas de atuação. 

Medidas adotadas pela Aneel para viabilizar a outorga de lotes já leiloados, sem que houvesse 

interessados 

100. O Leilão 13/2015 é constituído de 26 lotes, dos quais os lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, P e 

Y são empreendimentos inéditos e estão sendo encaminhados pela primeira vez para licitação. Os 

demais lotes já foram, no todo ou em parte, licitados em outros processos licitatórios. 

101. A Nota Técnica 0415/2015-SCT/Aneel, de 3/12/2015 (peça 27) detalha os certames nos 

quais cada lote (ou parte) foi contemplado. Por sua vez, a tabela de detalhamento dos lotes 

integrantes de leilões anteriores, elaborada pela equipe de auditoria, apresenta os lotes já 

contemplados em outros leilões com indicação dos leilões anteriores dos quais fizeram parte, a 

situação atual dos lotes para o leilão em curso, bem como aspectos técnicos e riscos detectados em 

cada lote. 

102. O caso mais crítico refere-se aos Lotes Q e R, cujas instalações visam ao transporte de 

energia oriunda das usinas hidrelétricas do rio Teles Pires. As instalações e as linhas de transmissão 

que compõem os Lotes Q e R compuseram o Lote C do Edital do Leilão 4/2014-ANEEL, e os Lotes B e 

C, nos Leilões 1/2015 e 5/2015. Essas instalações estão incorporadas no planejamento da expansão 

do setor desde 2004. Destaca-se que as instalações do Lote R estiveram presentes também no Leilão 

1/2014, igualmente sem interessados. 

103. Segundo a referida Nota Técnica, não houve qualquer alteração quanto aos 

empreendimentos que compõem esses lotes, tendo sido, para o Leilão 5/2015, feita a atualização dos 

preços e a aplicação dos critérios para a determinação da RAP utilizados naquele certame. As 

planilhas encaminhadas para esse Leilão 13/2015 trazem esses empreendimentos nos Lotes Q e R com 

igual valor de investimento e de RAP quando comparadas com o Leilão 5/2015. 
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104. As modificações de prazo de execução – aumentado de 36 meses (leilões de 2014) para 52 

meses – contempladas Leilão 5/2015, realizado em 18/11/2015, para os Lotes Q e R, não foram 

suficientes para viabilizar a concessão. No presente leilão o prazo para entrada em operação do lote 

Q foi ampliado para 60 meses e o do lote R reduzido para 48 meses. 

105. Não foi informado qualquer procedimento especial adotado pela agência para estudar as 

causas da ausência de interesse em lotes que participaram de diversos leilões, nem a adoção de 

medidas corretivas especiais.  

Razões para o descasamento entre necessidade das instalações e prazos construtivos de edital 

106. Visando compreender as razões que levaram ao descasamento entre a data de necessidade 

das instalações para o SIN e os prazos contratuais previstos no Edital 13/2015, tratados 

anteriormente, foi encaminhado à EPE (Ofício 004/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 4/1/2016 – peça 4), 

além dos encaminhados ao MME (Ofício 0007/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 7/1/2016 – peça 7) e à 

Aneel (Ofício 0002/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 4/1/2016 – peça 3 e Ofício 002B/2016-

TCU/SeinfraElétrica, de 12/1/2016 – peça 21). 

107. O MME destacou (peça 17) que o crescente aumento da complexidade no processo de 

licenciamento socioambiental, associado à introdução de diferentes órgãos intervenientes e à 

exigência de anuências municipais ao longo do traçado das linhas de transmissão, somados à difícil 

negociação fundiária ao longo da faixa de servidão administrativa dos empreendimentos motivaram a 

necessidade da ANEEL aumentar o prazo para entrada em operação comercial das instalações que se 

encontram em processo de licitação. Esse aumento de prazo, associado aos resultados não exitosos 

dos leilões acabaram por aumentar a diferença entre as datas de necessidade e de entrada em 

operação das instalações. 

108. Para aprimorar os estudos, o Ministério informou que, sob supervisão da Secretaria-

Executiva – SE/MME e coordenação da Secretaria de Energia Elétrica – SEE/MME, deste Ministério, 

foi criado um Grupo de Trabalho, com a participação de representantes da SPE/MME, do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico - ONS, da ANEEL e da EPE, objetivando uma avaliação estrutural do 

processo de licitação até a entrada em operação comercial dos empreendimentos de energia elétrica.  

109. Por sua vez, ao tratar da questão, a Aneel (peça 9) registrou que o estabelecimento das 

datas de necessidade dos empreendimentos é responsabilidade do Poder Concedente, cabendo à 

agência prever prazos considerados factíveis para a implantação dos empreendimentos de 

transmissão, num cenário de grandes dificuldades no licenciamento socioambiental. 

110. Por fim, a EPE (peça 13) apresentou uma síntese do processo de planejamento das obras 

de transmissão, destacando que as obras indicadas para compor a expansão desse sistema emergem 

do planejamento setorial a cargo da EPE e se iniciam com a elaboração do Relatório R1. 

111. Salienta, ainda, que a data de emissão do R1 é a oportunidade em que se reconhece a 

necessidade das instalações para o SIN, estando na maioria das vezes ajustada à prática dos prazos 

de execução das respectivas obras, prazos estes que incluem o processo licitatório e de licenciamento.  

112. A EPE, no entanto, reconhece que tem havido crescente dificuldade no cumprimento desses 

prazos em virtude de diversos fatores, com destaque para a evolução dos sistemas com geração de 

energias renováveis localizados em regiões distantes dos principais centros consumidores, a 

complexidade do licenciamento ambiental e as condições globais e domésticas adversas que levaram 

a escassez e ao encarecimento do capital de investimento e financiamento e, também, ao estreitamento 

do mercado de investidores. 

113. Importa destacar que a EPE defende que o enfrentamento da situação não pode se resumir 

à simples antecipação do processo de planejamento. Aponta que a antecipação amplia a incerteza nos 

estudos de planejamento, podendo acarretar investimentos desnecessários ou inadequados. 

114. Das respostas apresentadas, percebe-se que o descasamento entre os prazos de 

necessidade e os previstos em edital decorreu de duas razões: 

a) a ocorrência de empreendimentos não leiloados em certames licitatórios anteriores; 

b) as crescentes dificuldades enfrentadas pelos concessionários (obtenção de licenciamento 

ambiental e regularização fundiária) para implantação de empreendimentos de transmissão, que 
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resultou na dilação dos prazos definidos por edital, pela Aneel, de implantação dos empreendimentos, 

nos últimos leilões, sem a correspondente antecipação do planejamento de responsabilidade do MME, 

EPE e ONS. 

Consequências decorrentes da não entrada em operação das instalações elétricas no prazo de 

necessidade 

115. Os ofícios encaminhados à EPE (Ofício 4/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 4/1/2016 – peça 4) 

e ao MME (Ofício 7/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 7/1/2016 – peça 7) questionaram também acerca 

das consequências de um possível atraso na entrada em operação das instalações contempladas no 

Leilão 13/2016. 

116. A EPE (peça 13) apresentou quadro contendo todas as obras que compõem o Leilão 

13/2015, listando a data indicada como necessária para sua integração ao sistema e as principais 

consequências de eventuais atrasos.  

117. O Ministério encaminhou por meio do Ofício 015/2016-SE-MME, de 22/01/2016 (peça 26), 

quadro, elaborado a partir das informações da EPE, contendo a visão do Ministério sobre o tema. 

118. Importa destacar que o MME registrou que as datas apontadas pela Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE nos relatórios R1 consideram quando o Sistema Interligado Nacional necessita 

dessas instalações, dentro de um cenário de mercado planejado – revisto ano a ano. Assim, diferentes 

cenários de mercado podem alterar a data de necessidade recomendada pelo planejamento setorial. 

119. Adicionalmente, registrou que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE 

avalia permanentemente as condições de oferta e demanda, e poderá deliberar por ações preventivas 

que assegurem o suprimento de energia à sociedade brasileira. Destacou que, caso necessário, o ONS 

poderá, por meio do CMSE, adotar medidas operativas para provimento de recursos eletroenergéticos 

adicionais ao SIN. 

120. Numa avaliação expedita das informações trazidas pela EPE e pelo MME, observa-se que 

um possível atraso nos cronogramas dos Lotes A, B, C, e G traria prejuízos para a capacidade de 

intercambio energético entre as regiões Nordeste e Sudeste, considerando o potencial eólico 

contratado e a contratar da região. 

121. Já um possível atraso nos empreendimentos dos Lotes H, I e T podem representar 

restrições de despacho na UHE Belo Monte e de intercâmbio entre as regiões Norte-Nordeste e 

Sudeste/Centro-Oeste, com possibilidade de limitações no escoamento de energia com consequências 

para o Sistema Elétrico Brasileiro. Igual problema recai sobre o Lote Q (quatro participações em 

Leilões, sem haver interessados) cujas instalações são imprescindíveis para o escoamento da energia 

gerada nas usinas da bacia do Rio Teles Pires. 

122. Na visão do MME, apenas os Lotes F e P não tem consequências associadas ao suprimento 

elétrico de cargas ou o escoamento de geração contratada. Já para a EPE, haveria redução nas 

margens para contratação de empreendimentos de geração nos estados do Rio Grande do Norte, 

Maranhão, Piauí e Ceará.  

123. Chama a atenção a criticidade das instalações contempladas no Lote T. A ausência da LT 

500 kV Campinas-Itatiba C2, cuja data de necessidade é outubro de 2017, poderá trazer restrição de 

até 3.000 MW na interligação Sul/Sudeste. Já a ausência da LT 440 kV Cabreúva-Fernão Dias C1/C2, 

cuja data de necessidade é janeiro de 2018, poderá trazer restrição no despacho de Belo Monte e 

limitações no intercâmbio entre as regiões N/NE e SE/CO. 

124. Por fim, por se tratar de um número muito grande de empreendimentos, nas várias regiões 

do país, possíveis atrasos de cronograma trarão danos regionalizados ou gerais para todo o SIN, 

relativos tanto aos aspectos do suprimento quanto de segurança.  

Conclusões acerca dos Tópicos II, III e IV 

125. De início, três fatos merecem destaque: o extraordinário volume de investimentos 

necessários em cenário pouco propício; onze lotes já estiveram presentes em leilões anteriores sem 

que houvesse interessados; e todos os lotes estão com os prazos de necessidade de entrada em 

operação incompatíveis com os prazos definidos no edital para a entrada em funcionamento das 

instalações elétricas. 
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126. Em relação ao cenário desfavorável, registra-se instabilidade econômica e setorial que 

impactam diretamente nos riscos e na atratividade da realização de investimentos de grande montante 

no Brasil e no setor de transmissão de energia. 

127. Além disso, players tradicionalmente de grande atuação no setor de transmissão 

encontram-se em dificuldades econômico/financeiras, a exemplo das estatais do Grupo Eletrobras, 

estatais estaduais e certas multinacionais privadas, o que reduz a já insuficiente capacidade de 

investimento no setor. 

128. Registra-se, ainda, a diminuição expressiva dos contratos assinados pelo BNDES, bem 

como o aumento do custo e a maior restrição das linhas de financiamento oferecidas por este banco 

de fomento. As debentures incentivadas também sofreram redução acentuada no volume de emissões 

concedidas para o setor de transmissão em 2015, revelando cenário de menor oferta de capitais de 

terceiros para alavancagem de investimentos no setor. 

129. A despeito dos problemas relativos à demanda por investimentos, a necessidade de 

expansão do setor de transmissão sofreu crescimento acentuado, saindo de R$ 2,6 bilhões 

(atualizados pelo IPCA 7/2015) para quase R$ 29 bilhões em 2016. 

130. Em paralelo, verifica-se a partir de 2012 o aumento do número de lotes vazios nos leilões e 

a diminuição da concorrência por lotes, sendo o ápice o último leilão de 2015 (Leilão 5/2015-Aneel) 

que ofertou doze lotes, tendo oito sem interessados e uma única proposta nos lotes arrematados. 

131. As presentes circunstâncias revelam elevado risco de insucesso na contratação de 

investimentos em linhas de transmissão em 2016 e em especial do Leilão 13/2015-Aneel. 

132. São graves as consequências da não expansão do setor de transmissão, que pode resultar 

em limitações na transferência de energia entre submercados, sobrecarga de linhas existentes, 

diminuição de redundâncias e deficiência no escoamento de certos empreendimentos de geração, com 

consequentes aumento do custo da energia, risco maior de apagões e diminuição da segurança 

energética. 

133. Considerando os diversos problemas relatados, entende-se pertinente a adoção de medidas 

corretivas e mitigadoras relacionadas tanto à realização do Leilão 13/2015 como ao planejamento da 

expansão do setor elétrico com o objetivo de mitigar os custos do sistema, inclusive, os decorrentes 

da, eventual, impossibilidade de contratação de todos os investimentos tidos como necessários para a 

adequada expansão do sistema de transmissão, conforme o planejado pelo MME. 

134. Uma primeira medida fundamental para adequação futura do problema refere-se ao 

planejamento da expansão da geração. Ocorre que a expansão da transmissão está diretamente 

relacionada e é em grande parte consequência da expansão da geração. 

135. O planejamento da expansão de geração deve considerar não somente os custos diretos das 

diversas fontes, como também os custos indiretos para a disponibilização dessa energia aos mercados 

consumidores e as condições mercadológicas/econômicas que podem influir nos investimentos que 

viabilizam essas expansões. 

136. O aumento elevado nas necessidades de investimento na expansão do sistema de 

transmissão, que saiu de pouco mais de R$ 2,5 bilhões em 2010 para quase R$ 30 bilhões em 2016 

combinado com o número crescente e expressivo de lotes sem interessados, é indício de que o 

processo de planejamento da expansão da geração não considerou variáveis mercadológicas e 

econômicas que pudessem limitar a expansão do sistema de transmissão. 

137. Caso essas variáveis sejam adequadamente consideradas, pode ser que proporção maior 

das escolhas para a expansão da geração estejam associadas a empreendimentos mais próximos dos 

centros consumidores, menos dependentes de um longo sistema de transmissão, a exemplo da geração 

distribuída. 

138. Dessa forma, recomenda-se ao MME e à EPE que considere no planejamento da expansão 

do sistema de geração elétrica as limitações mercadológicas/econômicas inerentes à expansão da 

rede de transmissão. 

139. No médio prazo, medida mitigadora essencial é a realização de priorização de instalações 

elétricas de transmissão para a licitação. Dada a limitação da capacidade de contratação de novos 
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investimentos, situada provavelmente entre R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões ao ano, torna-se necessário 

oferecer em leilões, ao longo de 2016 e até que se modifique essa limitação, um cardápio menor de 

opções de lotes para a concessão, em acordo com critério de custo de não implantação das 

instalações de transmissão. 

140. Isso porque caso seja oferecido em leilão os R$ 29 bilhões inicialmente planejados para 

2016, o investidor privado destinará seus recursos para os empreendimentos que entender mais 

lucrativos e de menor risco. Essa escolha privada pode não coincidir com os empreendimentos mais 

necessários para o sistema. 

141. Por isso, é necessário limitar a oferta à demanda dos investimentos, priorizando aqueles 

mais relevantes e urgentes para o sistema elétrico, que implicariam em maiores custos ou riscos para 

a segurança energética, caso não implantados. 

142. Dessa forma, é pertinente recomendar ao MME, com o apoio da EPE, Aneel e do ONS, que 

adeque a oferta de empreendimentos de transmissão em leilões às limitações 

mercadológicas/econômicas, estabelecendo, como critério de escolha, a urgência e a relevância 

dessas instalações para o sistema. 

143. Essa recomendação deve alcançar também o Leilão 13/2015-Aneel que possui 26 lotes e 

investimentos previstos superiores a R$ 23 bilhões de reais. 

144. Por isso, propõe-se recomendar ao MME e à Aneel que reavaliem o Leilão 13/2015-Aneel, 

ante as possíveis restrições mercadológicas/econômicas, e considerem tais restrições na definição do 

quantitativo e da conformação de lotes e investimentos a serem ofertados, considerando critérios de 

urgência e relevância dessas instalações para o sistema. 

145. Em relação ao descasamento entre os prazos de implantação das instalações de 

transmissão e os prazos para entrada em operação, a EPE tem razão ao afirmar que a melhor solução 

seria tornar o prazo para implantação menor. Efetivamente, os prazos normais de implantação de 

certos tipos de empreendimentos de transmissão, para um concessionário eficiente, estão alcançando 

cinco anos, na avaliação da Aneel. 

146. Prazos tão largos exigem que o planejamento do sistema elétrico seja feito com seis a sete 

anos de antecedência para permitir a organização de leilões, inclusão dos empreendimentos, licitação 

e outorga da concessão, tendo ainda pequena margem de segurança. O planejamento, entretanto, 

quando realizado com antecedência de tantos anos, perde precisão, podendo ocasionar desperdícios 

por sub ou superdimensionamento do sistema de transmissão, decorrentes de fatores pouco previsíveis 

em intervalo de tempo tão dilatado, como por exemplo variáveis macroeconômicas e climáticas, que 

afetam diretamente a oferta e a demanda de energia e, consequentemente, na necessidade da 

expansão do sistema elétrico. 

147. Reduzir os prazos de instalação, contudo, perpassa por questões estruturais, burocráticas e 

sociais brasileiras de difícil e demorado tratamento. O licenciamento ambiental e a regularização 

fundiária, hoje grandes responsáveis pela maior demora, segundo a Aneel, estão no centro das 

discussões do setor e envolvem interesses diversos e de difícil conciliação. Embora se entenda que o 

aumento da eficiência seja a melhor solução, não se vislumbra, no curto prazo, medidas que possam 

proporcionar mudanças significativas nesse prazo. 

148. Resta, portanto, que os órgãos responsáveis pelo planejamento do setor, MME, EPE e 

ONS, se coordenem com a Aneel para compatibilizar os prazos de necessidade das instalações com os 

prazos máximos para implantação definidos no edital.  

149. Por essa razão, recomenda-se ao MME, em coordenação com a EPE, o ONS e a Aneel, que 

antecipe o planejamento da expansão do setor de transmissão de forma a compatibilizar os prazos de 

implantação verificados com as datas de necessidade de entrada em operação das instalações 

elétricas.  

150. Outro problema a ser enfrentado decorre da existência de lotes que já foram ofertados em 

vários leilões, sem que houvesse interessados. Como exemplo, os lotes Q e R deste leilão estão sendo 

ofertados pela quinta vez e estão incluídos no planejamento da expansão desde 2004. O lote Q 

responde por investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhões e objetiva a interligação da energia gerada na 
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bacia do rio Teles Pires. 

151. A despeito da gravidade da situação, a Aneel não informou quaisquer providências 

especiais com o objetivo de identificar as razões da falta de interesse nesses lotes, nem ações adotadas 

para torná-los mais atrativos. 

152. O regulador deve buscar junto aos investidores informações relativas à existência de 

situações atípicas, nesses lotes, que podem estar elevando os riscos ou os custos de implantação. Com 

esse conhecimento, tomar as providências necessárias para mitigação dos riscos ou aumento da RAP 

teto de leilão, adequando o retorno ao maior risco ou custo. 

153. Nesse sentido, pode haver situações específicas nesses lotes que justifiquem o cálculo da 

RAP teto, por meio de variáveis distintas das adotadas como regra geral. O custo de capital próprio, 

por exemplo, se for o caso, poderia ser calculado, quando necessário e justificável no caso concreto, 

com a inclusão de uma parcela adicional de risco. 

154. Dessa forma, recomenda-se à Aneel que realize estudos específicos relacionados aos 

empreendimentos que sucessivamente não tiveram interessados em leilões anteriores, para identificar 

riscos ou custos do caso concreto, não precificados no cálculo da RAP teto, e atue no sentido de 

mitigá-los ou ajustar a RAP teto de forma a tornar atrativos esses empreendimentos. 

155. Outras questões relevantes merecem destaque: 

- a substancial diminuição dos empréstimos concedidos pelo BNDES nos anos de 2014 e 2015, 

bem como o excessivo tempo entre a adjudicação do contrato de concessão e a assinatura de contrato 

de financiamento (conforme será abordado no tópico adiante) revelam entraves que afetam o nível de 

interesse dos investidores; 

- a ausência de definição de prazos e quantias para o pagamento de indenizações dos ativos não 

amortizados das concessões renovadas ou mesmo relicitadas retiram a condição de investimento de 

importantes players do setor de transmissão; 

- atrasos sistemáticos na entrada em operação de instalações de transmissão revelam 

dificuldades enfrentadas pelos concessionários no gerenciamento de riscos de implantação, em 

especial os ambientais e fundiários; 

- os prejuízos bilionários e consecutivos das empresas do Grupo Eletrobras que perderam 

condição de investimento. 

156. Essas questões, no entanto, não serão objeto de qualquer proposta, no momento, pois 

exigem aprofundamento maior, não compatível com os objetivos do presente acompanhamento. Serão 

levadas em consideração, em conjunto com outros temas de grande relevância para o setor elétrico, 

por ocasião da definição do planejamento das atividades da SeinfraElétrica, para a realização de 

trabalhos de fiscalização específicos, de modo a se obter um maior entendimento das causas e 

identificação de possíveis soluções. 

157.  Nesse contexto, cabe registrar que está em curso o TC 030.656/2015-0, autorizado por 

meio do Acórdão 2.565/2014 – Plenário, por meio do qual o TCU examinará, dentre outros, questões 

que têm afetado o volume e o ritmo do investimento nos três segmentos do setor elétrico no País 

(geração, transmissão e distribuição). 

V.  Precificação da RAP teto de leilão 

158. O certame licitatório para a concessão dos lotes ocorrerá na forma de leilão reverso e terá 

como critério objetivo para a definição do proponente vencedor a menor Receita Anual Permitida 

(RAP). A RAP é a receita anual, resultante da oferta vencedora da licitação, a que a concessionária 

tem direito pela prestação do serviço público de transmissão a partir da entrada em operação 

comercial das instalações de transmissão. Esse valor é integralmente repassado para a tarifa de 

energia e pago pelos usuários. 

159.  Destaca-se que a RAP teto de leilão é calculada a partir da simulação de um 

concessionário eficiente por meio de um fluxo de caixa construído com base nas entradas (RAP) e 

saídas de caixa (projetos, obras civis, compra de equipamentos, custos de operação e manutenção, de 

obtenção de licenciamento ambiental, de regularização fundiária, entre outros) ao longo do tempo da 

concessão, dada uma taxa interna de retorno adequada para esse tipo de empreendimento. 
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Taxa Interna de Retorno 

160. A taxa interna de retorno é definida pelo método Weighted Average Cost of Capital 

(WACC). Tal método calcula essa taxa com base na ponderação dos custos de capital próprio e de 

terceiros na proporção de sua participação no capital do empreendimento. O percentual de 

participação e custo do capital de terceiros foram calculados segundo os parâmetros de 

financiamento do BNDES. O custo de capital próprio foi determinado com base na metodologia do 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

161. Essas metodologias são descritas na Nota Técnica (NT) 27/2015-SRM-SCT-SGT/ANEEL, 

5/2/2015 (peça 24), e seus valores foram atualizados para o presente leilão. O WACC do presente 

leilão foi de aproximadamente 8,30%, tendo pequenas variações de lote para lote, dependendo do 

percentual de itens não financiáveis. 

162. A Tabela 7 mostra a evolução das principais variáveis definidoras da taxa interna de 

retorno ao longo do tempo. 

Tabela 7 – Variáveis determinantes do WACC 

 Leilão 

13/2015 

Leilão 

4/2014 

Leilão 

7/2012 

Leilão 

6/2010 

WACC real 8,30% 6,64% 5,00% 6,00% 

Alavancagem 27% 60% 63,55% 63,55% 

CAPM (KP) 

real 

10,2% 10,5% 9,37% 10,17% 

BNDES (KT) 

real 

6,15% 3,31% 3,78% 5,48% 

163. Ocorre que a referida NT 27/2015, em razão da redução de interesse dos proponentes nos 

leilões de LTs, reavaliou a metodologia para o cálculo dos custos de capital próprio e de terceiros, 

além dos critérios para aferição da estrutura de capital. 

164. A análise dessas alterações ocorreu no âmbito do TC 005.865/2015-8 (peça 29, pp. 2-7), 

que analisou o Leilão 7/2015-Aneel, 2º Bipolo Belo Monte, e foi objeto do item 9.2.3 do Acórdão 

1293/2015 - Plenário. 

‘Acórdão 1.293/2015 – Plenário 

9.2. determinar à Aneel que: 

(...) 

165. 9.2.3. realize estudos técnicos com vistas a reavaliar a formulação do Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), especificamente quanto à variável Beta, bem como a estrutura do capital, 

ambos utilizados no modelo de precificação da RAP, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, os resultados obtidos, acompanhados de toda a fundamentação teórica que os 

embasou;’ 

166. A Aneel, em cumprimento ao supracitado dispositivo, apresentou a Nota Técnica 164/2015-

SEM-ANEEL (peça 25). Apresenta-se a seguir análise sobre o modelo proposto pela Aneel. 

Beta Misto (CAPM) 

167. Para a melhor compreensão da questão, transcreve-se a seguir a parte introdutória da 

instrução (TC 005.865/2015-8) que resultou na deliberação do item 9.2.3 do Acórdão 1.293/2015 – 

Plenário, sobre o Beta. 

‘22. O modelo CAPM utilizado pela Aneel consiste da seguinte fórmula: 

Kp(i)=Rf+ βa(i)x(PRM)+Rp 

Onde: 

Kp(i) – Custo do capital próprio para o ano i 

Rf – Taxa livre de risco em dólar 

βa(i) – Beta alavancado para estrutura de capital do projeto para o ano i 

PRM – Prêmio de risco de mercado 

Rp – Prêmio de risco país 

23. O modelo CAPM clássico é amplamente utilizado no universo de finanças corporativas para 
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determinação da taxa mínima de retorno em investimentos de risco. A teoria por trás do CAPM 

pressupõe que quanto maior o risco do negócio maior deverá ser o retorno esperado para atrair 

capital. 

24. A variável Beta do modelo consiste em uma medida de volatilidade de uma ação ou um 

grupo de ações no mercado de capitais em relação à volatilidade de mercado. Quanto maior sua 

oscilação, maior o risco do negócio e consequentemente maior a remuneração necessária de 

atratividade. 

25. A premissa para se entender a variável Beta é considerar que todo portfólio de ações possui 

dois tipos de riscos associados a ele: o risco diversificável, ou não sistemático, e o risco não 

diversificável, ou sistemático. O risco não sistemático pode ser reduzido ou eliminado por meio de 

técnicas estatísticas de diversificação de portfolios. O risco sistemático, representado pelo Beta, ao 

contrário, nunca poderá ser eliminado, independentemente do nível e qualidade da diversificação do 

portfólio de ativos.  

26. Na Teoria de Carteiras na literatura de finanças, o risco sistemático de uma ação representa 

sua incerteza associada ao tipo de mercado em que a empresa atua. Assim, uma empresa do setor 

elétrico, por exemplo, apresenta riscos associados ao mercado de energia elétrica que são distintos 

dos riscos sistemáticos de uma empresa do setor de turismo ou construção civil. Em outras palavras, o 

risco sistemático é o ‘risco do negócio’. 

27. No cálculo desse risco do negócio, quando o valor do Beta de uma ação ou grupo de ações 

se situa entre 0 e 1, temos um ativo defensivo, que possui oscilações inferiores àquelas do mercado, 

que são definidas por carteiras de ativos representativos deste, como o índice IBOVESPA na bolsa de 

valores brasileira e o índice S&P 500 na bolsa de valores americana. Assim, por exemplo, um ativo de 

Beta defensivo no valor de 0,4 irá se valorizar em 2% quando o IBOVESPA valoriza 5%. 

28. As empresas com ações de Beta defensivo, portanto, são aquelas em que o mercado enxerga 

que seus fundamentos não estão sujeitos a variações de mesma grandeza do mercado como um todo, 

estando, assim, menos sujeitas às oscilações macroeconômicas. Nos momentos de forte alta da bolsa 

de valores, a euforia é menor para esses ativos, já nos momentos de recessão, como o que enfrentamos 

nesse momento, a desvalorização é menor. O setor elétrico é um exemplo de mercado que 

historicamente, em média, sempre apresentou Beta defensivo, por ser um setor altamente regulado, 

com receitas fortemente previsíveis e demanda cativa. No modelo da Aneel, o Beta do setor elétrico 

desalavancado é calculado em 0,4316. 

29. Já quando o valor do Beta é maior que 1, temos um ativo agressivo, que possui oscilações 

superiores à média da volatilidade de mercado. Empresas de Beta agressivo são aquelas que 

apresentam valorizações muitas vezes astronômicas em momentos macroeconômicos favoráveis, mas 

que em compensação se desvalorizam com grande intensidade em momentos desfavoráveis. O setor de 

construção civil brasileiro é um exemplo de mercado com essas características, uma vez que 

apresenta muitas incertezas intrínsecas a sua atuação, tanto de demanda como de custos. 

30. O modelo da Aneel inovou ao considerar no cálculo do CAPM um Beta agressivo de 

construção civil (1,02) durante o período da construção da linha de transmissão, sendo que o Beta 

defensivo do setor elétrico só é considerado no período de operação, conforme a Figura 1 abaixo: 

[...] 

31. Para calcular o Beta do setor de construção, a Aneel usou como parâmetro uma lista de sete 

empresas americanas de construção pesada do índice Dow Jones Heavy Construction. 

32. A justificativa da Aneel para a inovação é a de que ‘os riscos incorridos pelo concessionário 

durante a construção da linha de transmissão são significativamente superiores aos riscos durante o 

período de operação’ (peça 19, p. 10). Como no período de construção da linha os gastos incorridos 

consistem em investimentos em obras de grande magnitude, para a Aneel, é como se nesse período 

uma concessionária de linha de transmissão fosse uma empresa de construção civil.’ 

168. Com relação à variável Beta utilizada no modelo do Leilão Aneel 7/2015, o TCU 

considerou a solução adotada pelo regulador tecnicamente incongruente com as premissas teóricas 

do modelo CAPM, haja vista que o Beta representa o risco sistêmico de um setor econômico, não 
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admitindo a utilização de valores distintos para um mesmo empreendimento. Uma concessionária do 

segmento de transmissão de energia elétrica, mesmo em fase de implantação da infraestrutura, não se 

compara a empresas de construção civil pesada, como equivocadamente adotado para a precificação 

da RAP do certame. 

169. Não obstante, a Aneel pontua que os riscos relacionados à fase de construção dos 

empreendimentos de transmissão de energia elétrica devem ser precificados, de forma a garantir sua 

atratividade, tendo em vista a grande incidência de atrasos tanto na fase de licenciamento ambiental 

quanto na fase de execução da obra, com impactos financeiros negativos para o empreendedor. 

170. A agência demonstra que, se por um lado, o segmento de transmissão nacional está em 

constante expansão, com crescimento de mais de 31% da rede atual no período de 2005 a 2015, a 

expansão decenal verificada entre 2000 e 2010 nos Estados Unidos (EUA) foi inferior a 3,1% da rede 

atual daquele país.  

171. Isso significa que o segmento de transmissão americano, ao contrário do brasileiro, possui 

um percentual de obras (expansão) pouco significativo em relação ao todo, tendo como atividade 

predominante a operação e manutenção de instalações já construídas. 

172. Dessa forma, a importação exclusiva do Beta do setor elétrico americano não traduziria 

fielmente a realidade das empresas brasileiras, as quais, segundo a Aneel, assumem todos os riscos 

relacionados à fase construtiva dos sistemas de transmissão diferentemente das empresas americanas. 

173. Embora sejam procedentes as conclusões da Aneel, dadas as diferenças entre o estágio de 

consolidação da malha de transmissão brasileira e da americana, tendo em vista os diferentes níveis 

de expansão anual, o modelo de Beta misto utilizado pelo regulador é inconsistente do ponto de vista 

metodológico. 

174. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que os riscos existentes na fase de 

implementação dos empreendimentos de transmissão não se resumem a riscos relacionados a questões 

construtivas. Como reconhecido pela própria Aneel, os fatores que mais oneram o empreendedor são 

riscos associados ao sistema, como atrasos no processo de licenciamento ambiental e questões 

fundiárias, os quais não necessariamente se refletem no setor de transmissão americano da mesma 

forma e com a mesma intensidade que no Brasil. 

175. Esses riscos podem ter tratamentos específicos, como de fato vêm ocorrendo, como a 

dilatação dos prazos contratuais para a entrada em operação dos empreendimentos e a majoração de 

custos, para melhor adequação das reais dificuldades para a obtenção de licenciamentos ambientais e 

regularização fundiária nos EVTEAs, com reflexo positivo na RAP teto. Logo, esses riscos não 

justificariam a inclusão de um Beta diferenciado no período de implantação do empreendimento, já 

que teriam tratamento adequado em outras variáveis do EVTEA. 

176. Especificamente sobre o aspecto construtivo, por mais que empresas americanas de 

construção pesada possuam alguns empreendimentos no setor de transmissão, é equivocado utilizar 

esse referencial nos leilões de transmissão brasileiros, pois (i) o portfólio de investimentos dessas 

empresas é muito mais amplo e abrange outros setores da construção, (ii) o seu porte, traduzido no 

faturamento com contratos de construção, é substancialmente maior e (iii) suas atividades possuem 

natureza e riscos distintos das empresas de transmissão brasileiras. 

177. Em relação ao portfólio e à abrangência de atuação das empresas americanas 

relacionadas pela Aneel (que fazem parte do cluster de empresas de construção que definem o Beta 

ora atacado), verificou-se em consulta aos sítios das construtoras que, com exceção da empresa 

QUANTA SERVICES INC, as demais têm, em verdade, como atividade principal a construção de 

empreendimentos offshore/onshore de exploração de petróleo e gás, industriais (plantas 

petroquímicas), de infraestrutura de exploração mineral e de infraestrutura civil (rodovias, pontes, 

hidrovias, hidrelétricas, etc). Constata-se que as atividades no ramo de transmissão/distribuição 

dessas empresas têm baixa relevância em proporção a outros negócios por elas assumidos, conforme 

dados constantes da Tabela 8. 

Tabela 8 – Tipos de Projetos Empresas Paradigma Construção Pesada 
EMPRESA Total de projetos no portfólio Total de projetos 
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(offshore, onshore, infraestrutura 

civil, mineração e outros) 

em 

transmissão/distribuição 

FLUOR CORP (www.fluor.com) 351 3 

KBR INC (www.kbr.com) 182 0 

AECOM Technology Corp 

(www.aecom.com) 

187 7 

QUANTA SERVICES INC 

(www.quantaservice.com) 

57 39 

JACOBS ENGINEERING 

GROUP INC* (www.jacobs.com) 

- - 

TOTAL 777 49 

* A JACOBS ENGINEERING GROUP INC não apresenta em seu sítio ou em seus relatórios 

anuais os números de projetos em cada área. Contudo, no portfólio exemplificativo (galeria dos 

principais projetos e projetos emblemáticos) da empresa 

(http://www.jacobs.com/seeourresults/clientstories/index.aspx#ProjectGallery) constam apenas empreendimentos 

da área de petróleo e gás, indústria petroquímica, mineração e infraestrutura civil. Assim, embora o 

rol de projetos da empresa seja exemplificativo, o que não afasta a possibilidade de sua atuação no 

ramo de distribuição/transmissão, é razoável concluir que o negócio principal da JACOBS está 

centrado em grandes empreendimentos de infraestrutura civil, obras offshore/onshore e mineração. 

178. Da tabela acima, conclui-se que, a partir do que foi possível quantificar como projetos 

concluídos e em andamento, apenas 49 de 777 projetos são referentes a empreendimentos e serviços 

na área de distribuição/transmissão (apenas 6% do total). Assim, embora os dados constantes desse 

levantamento possam não agregar os empreendimentos futuros, já que se referem à carteira dos 

projetos conclusos ou em implantação, os números em si demonstram que o grande negócio do cluster 

de empresas acima não é transmissão/distribuição de energia elétrica. 

179. No que diz respeito ao porte das empresas, traduzidas substancialmente nas receitas com 

contratos de construção de obras no mundo, as empresas do mercado americano ora em discussão 

são players de porte relevantíssimo no cenário mundial. Conforme levantamento realizado no sítio 

http://www.enr.com/toplists/2015_Top_400_Contractors1, a FLUOR, AECOM, JACOBS e KBR são, 

respectivamente, 2º, 7º, 10º e 12º maiores empresas em faturamento com contratos de construção dos 

EUA e 15º, 49º, 61º e 64º do mundo. Para se ter ideia comparativa, as únicas empresas de construção 

do Brasil que figuram no ranking em comento são a Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo 

Corrêa, que ocupam respectivamente as posições de 22º, 87º, 116º e nenhuma das três possuem 

participação relevante na construção de linhas de transmissão no Brasil. 

180. A título exemplificativo, cita-se levantamento realizado por esta Secretaria em 

empreendimentos em implantação em que empresas do grupo Eletrobrás (principal empresa do setor 

elétrico brasileiro) atuam como empreendedoras, no qual constatou-se que as empresas contratadas 

para a execução das obras de transmissão (peça 28) não estão sequer no rol das 50 maiores empresas 

de construção do país em termos de receita bruta, em 2014, segundo dados da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/ maiores-

empresas-de-construcao). 

181. Ou seja, em termos de receita as empresas de construção do setor de transmissão brasileiro 

figuram longe das maiores empresas brasileiras de construção, e, portanto, ainda mais distante das 

empresas do mercado americano relacionadas pela Aneel. 

182. No que concerne à complexidade e riscos associados ao negócio fim dessas empresas, é de 

se ponderar que o setor de construção no qual atuam as empresas de referência americanas em 

análise tem como atividade principal a implantação de grandes empreendimentos que demandam 

obras de grande envergadura, envolvendo especificidades e riscos intrínsecos à construção de obras 

em alto mar (offshore) e grandes obras de terra (escavações, túneis, barragens, contenções, fundações 

especiais, etc) e superestruturas de concreto e aço (usinas hidrelétricas, portos, pontes, etc).  

183. Na essência, essas obras demandam conhecimento técnico e gerencial muito especializado, 

equipamentos de construção pesados e especiais, suprimentos customizados e, muitas vezes, únicos, 

http://www.jacobs.com/seeourresults/clientstories/index.aspx#ProjectGallery
http://www.enr.com/toplists/2015_Top_400_Contractors1
http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/maiores-empresas-de-construcao
http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/maiores-empresas-de-construcao
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uma vez que envolvem elevados riscos de projeto (riscos de solução, riscos de escopo, etc), riscos de 

execução (riscos de gestão e planejamento, riscos geológicos/geotécnicos, etc) e riscos de suprimentos 

relevantes (riscos de performance, dado a customização dos equipamentos, dentre outros).  

184. Na outra mão, não se pode caracterizar as obras necessárias à implantação de novos 

empreendimentos de transmissão como obras de natureza extremamente complexa como as 

destacadas acima. As obras de transmissão rotineiras têm componente de risco de projeto, 

fornecimento, execução e gerenciamento substancialmente diminutos em relação aos 

empreendimentos retromencionados, senão vejamos: 

a) riscos associados ao projeto de obras de transmissão: 

i. riscos relacionados à definição de soluções diminutos face à padronização e maturidade do 

mercado de fornecedores de equipamentos de potência, não ensejando, via de regra, soluções únicas, 

complexas e inéditas; 

ii. riscos relacionados ao traçado de linhas de transmissão diminutos em relação à variável 

geológica/geotécnica, vez que, embora possa-se ter condições geotécnicas adversas e não previstas, 

as fundações triviais da construção civil comum se apresentam, via de regra, adequadas para linhas 

de transmissão em decorrência do peso (carga) não destoante das estruturas usuais da construção 

civil; 

b) riscos associados ao fornecimento: 

i. os equipamentos de potência (parte mais relevante na construção de subestações) são, via de 

regra, de especificações padronizadas, fornecidos por empresas especialistas do setor; 

ii. estruturas de torres e cabos para linha de transmissão: são insumos padronizados e de fácil 

especificação para aquisição no mercado; 

c) quanto aos riscos associados à construção; 

i. abertura de vias de acesso e limpeza/destocamento de áreas de servidão e terraplenagem de 

áreas relativamente pequenas, cujas atividades são de rotina em obras comuns; 

ii. construção de fundações, via de regra, triviais na construção civil (estacas escavadas, estacas 

cravadas, tubulões, etc); 

iii. montagem de torres de aço e lançamento de cabos, atividades essas que não demandam 

equipamentos especiais/complexos ou mão de obra altamente especializada. 

d) riscos associados ao gerenciamento da obra; 

i. o planejamento de uma obra de transmissão não se demonstra altamente complexo, 

especializado, com vários caminhos críticos. Naturalmente, define-se a composição de equipes e as 

frentes de ataque em função do prazo de execução. Em caso de atrasos de linhas de transmissão, é 

razoavelmente gerenciável o ajuste do cronograma com o reforço de equipes e frentes de serviço 

adicionais, vez que a atividade mais crítica para o cronograma (construção das torres) é 

independente; 

ii. são poucos os insumos relevantes de controle em obras de transmissão: em linha de 

transmissão os insumos básicos e relevantes são estrutura de aço, cabos e isoladores; em subestações 

são os equipamentos de potência e seus sobressalentes (transformadores; disjuntores, etc) que são 

entregues, via de regra, completos e instalados pela empresa fornecedora. 

185. Da digressão acima, sem querer esgotar o tema, já se pode ter uma percepção bastante 

clara sobre a substancial distinção de complexidade e riscos de uma obra de transmissão em relação 

a obras offshore e onshore de infraestrutura civil pesada. Dessa forma, não há correlação razoável 

entre o setor de infraestrutura civil pesada americana e riscos relacionados à construção de 

empreendimentos de transmissão. 

186. Portanto, verifica-se erro teórico-metodológico na introdução de Beta Misto no sistema de 

cálculo do CAPM e, mesmo na hipótese em que se aceitasse o seu uso, há inconsistência relevante, 

uma vez que o setor de construção civil pesada americano não seria adequado como paradigma para 

a obtenção do Beta do período construtivo. Deve-se destacar que as divergências apontadas entre os 

mercados americano e brasileiro no setor de transmissão que fundamentaram a utilização do Beta 

misto já são tratadas pela Aneel em outros aspectos do EVTEA, aumento de prazos, por exemplo. 
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187. Outra relevante questão de ordem prática chama a atenção nos valores de custo de capital 

próprio (KP) utilizado pela agência na precificação da RAP teto de leilão. 

188. Ao se observar a evolução do KP nos últimos anos, verifica-se pouca oscilação dessas 

taxas (Tabela 7). Problemático, todavia, é o fato do KP de 2014 (10,5%) estar em patamar superior 

ao KP de 2015 (10,2%), que regrediu. Ocorre que a piora acentuada do cenário interno de 2014 para 

2015, culminando com a perda do grau de investimento, não foi capturada pelo índice utilizado pela 

Aneel. 

189. A metodologia do CAPM considera em sua expressão matemática o prêmio de risco país 

(parágrafo 135). O prêmio de risco Brasil nada mais é que a diferença da taxa de juros paga entre os 

títulos públicos brasileiros negociados no exterior e os Treasuries americanos. O prêmio de risco 

Brasil estava em janeiro de 2015 em aproximadamente 250 pontos e alcançou em janeiro de 2016 

valores ao redor de 530 pontos. 

190. A metodologia utilizada pela agência calcula o risco país com base em uma série histórica 

de quinze anos, considerando a mediana dos dados. Para esse leilão, o valor considerado foi de 

apenas 262 pontos. A opção por essa média histórica se baseia no argumento de que investimentos 

realizados em concessões de serviço público com prazos de trinta anos não devem estar baseados nas 

taxas do dia, sensíveis a grandes variações conjunturais e momentâneas, mas sim em médias de longo 

prazo. 

191. Há alguma razão no argumento da Aneel, mas a perda do grau de investimento brasileiro 

não deve ser revertida em prazo curto, acarretando efetivamente uma mudança no nível de risco para 

investimentos no país que perdurará por vários anos. A utilização de uma série histórica de quinze 

anos para cálculo do risco país acarreta para este ano e acarretará em 2017 e 2018, pelo menos, uma 

subavaliação de, no mínimo, 2% no custo de capital próprio. 

192. Dessa forma, a utilização de série histórica de quinze anos para cálculo do risco país não é 

capaz de refletir as atuais condições de mercado existentes, devendo ser ajustada.  

Custo de Capital de Terceiros 

193. O questionamento, do TCU, no que tange o Custo de Capital de Terceiros (item 9.2.3 do 

Acórdão 1.293/2015 - Plenário), diz respeito a utilização exclusiva das taxas e das condições de 

financiamento do BNDES para a definição do percentual de alavancagem do WACC e do custo de 

capital de terceiros. 

194. Como consequência, o percentual de alavancagem inicia dentro do parâmetro máximo de 

financiamento do BNDES, que é de 50% dos itens financiáveis do empreendimento, e se reduz 

gradativamente com o pagamento das amortizações do financiamento até se tornar zero, o que ocorre 

na quitação da dívida no 14º ano a contar do início do recebimento das receitas, e assim permanece 

até o fim da concessão. 

195. Em razão dessa premissa, o percentual de capital de terceiros caiu de cerca de 60%, 

metodologia anterior utilizada até os leilões de 2014, para próximo de 27%, a depender do percentual 

de itens não financiáveis do lote. 

196. O principal argumento apresentado pelo TCU é que essa premissa se descola da realidade 

e não representa um empreendedor eficiente, pois desconsidera a possibilidade de o investidor buscar 

outras fontes de financiamento no mercado, de forma a alcançar uma estrutura ótima de alavancagem 

e maximizar o retorno do capital próprio. É razoável inferir que em projetos transmissão, com 

investimentos de grande magnitude e receitas previsíveis com possibilidades de oferecê-las como 

garantia, o empreendedor procurará formas de amenizar os desembolsos de capital próprio, 

especialmente frente às novas condições de financiamento do BNDES, existindo, para isso, inúmeras 

possibilidades, como a emissão de debentures, financiamento no mercado externo, entre outras. 

197. A Aneel justifica, NT 164/2015-SEM-ANEEL, em suma, que o BNDES tem correspondido a 

maior fonte de financiamento de projetos, sendo que as demais opções praticadas no Brasil, 

lançamento de debentures e empréstimos bancários, ou são pouco significativos ou possuem custos 

próximos ao custo do capital próprio utilizado no modelo. Ilustra o argumento alegando que, desde 

2012, apenas uma captação no mercado de capitais (debêntures incentivadas) teria ocorrido de modo 
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a financiar projetos relacionados ao segmento de transmissão de energia elétrica (peça 25, p. 13-15). 

198. Entretanto, conforme demonstrado na Tabela 5, é bastante expressiva a emissão de 

debentures incentivadas para o financiamento de projetos de transmissão de energia, ultrapassando 

em 2013 e 2014 o montante de R$ 1 bilhão cada. Esse montante é inclusive superior ao valor dos 

contratos assinados para esse setor pelo BNDES em 2014 e 2015, Tabela 4. 

199. Em relação ao custo médio das debentures incentivadas, o Boletim Informativo da Seae 

(peça 23, p. 7-10) traz o custo de captação das debentures emitidas desde 2012. Verificou-se que esse 

custo variou de 4,51% a 8% aa real. Comparando-se esses valores com custo do BNDES para este 

leilão de 6,15% aa real e o custo de capital próprio de 10,2% aa real, conclui-se que não é pertinente 

a alegação da agência de que o custo de captação das debentures incentivadas é próximo ao custo de 

capital próprio. 

200. Dessa forma, entende-se que os estudos realizados pela Aneel, consubstanciados na Nota 

Técnica 164/2015-SEM-ANEEL, não são capazes de justificar a manutenção da metodologia 

questionada no Acórdão 1.293/2015 - Plenário, bem como não atendeu satisfatoriamente ao comando 

exarado no item 9.2.3 do referido acórdão. 

201. Além disso, consolidou-se informações a respeito de todos os contratos assinados pelo 

BNDES de 2012 a outubro de 2015 para o financiamento de empreendimentos ligados à transmissão 

de energia elétrica (peça 29), a partir das informações disponibilizadas pelo BNDES em seu site 

(fonte rodapé da Tabela 9). Dessa relação, constatou-se expressiva redução do montante de 

financiamentos concedidos em valores absolutos e em relação ao volume de investimentos contratados 

em leilão (Ver Tabelas 4 e 6). 

202. Tal redução é ainda mais acentuada nos anos de 2014 e 2015, evidenciando que o BNDES 

tem se tornado uma fonte de financiamento proporcionalmente menos relevante para a expansão do 

setor de transmissão. Como consequência, a nova realidade para investimentos no setor implica o 

aumento do percentual de utilização de capital próprio e/ou na obtenção de outras fontes de 

financiamentos. 

203. Considerando que o BNDES era, efetivamente, uma fonte muito barata de recursos, em 

regra, bem menor do que o custo de capital próprio e de outras fontes privadas de financiamento, essa 

nova realidade eleva a taxa interna de retorno requerida para a realização do investimento. Esse 

aumento, entretanto, não se encontra devidamente incorporado nos estudos de precificação do WACC 

realizados pela Aneel. 

204. Outra questão relevante é que os estudos para o cálculo do custo de capital de terceiros 

apresentados pela agência consideram como data de entrada dos valores provenientes dos 

financiamentos do BNDES o primeiro ano da concessão. 

205. Com base nos contratos assinados pelo BNDES para financiamentos de projetos licitados 

em transmissão, verificou-se que o prazo entre a adjudicação do lote licitado para o empreendedor e 

a assinatura do contrato de financiamento do BNDES, quando existente, é de mais de três anos em 

média. Tal fato está evidenciado na Tabela 9 (peça 29). 

Tabela 9 – Tempo médio decorrido para assinatura de contratos junto ao BNDES 

  Ano dos contratos de financiamento assinados com o BNDES 

  2012 2013 2014 2015* 

Tempo 

decorrido desde 

a adjudicação 

da concessão  

35 meses 31 meses 38 meses 29 meses 

 

Fonte:http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Cons

ulta_as_operacoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html 

* Apenas três empreendimentos 

206. Na prática, o empreendedor inicia os investimentos com capital próprio ou outros tipos de 

financiamentos e, em alguns casos, só recebe os recursos provenientes do BNDES após o término da 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Consulta_as_operacoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Consulta_as_operacoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html
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implantação do empreendimento e o início da operação. Considerando o custo do dinheiro no tempo, 

a utilização de recursos mais caros no início do projeto torna necessário o aumento da remuneração, 

ou seja, aumento da RAP, de forma a compensar esse custo adicional. Por essa razão, a não 

consideração desse fato no fluxo de caixa da Aneel provoca a subestimativa da RAP. 

207. Dados todos os elementos apresentados e considerando que os estudos da agência 

deveriam refletir as condições médias enfrentadas por um empreendedor eficiente, verifica-se a 

necessidade de readequação de metodologias por parte da Aneel para precificação do custo de capital 

de terceiros e reavaliação da alavancagem do setor para sua correta incorporação no fluxo de caixa 

para mensuração da RAP teto. 

Análise dos Investimentos 

208. A atual modelagem econômico-financeira utilizada pela Aneel no cálculo da RAP máxima 

de cada empreendimento de transmissão tem como principais parâmetros regulatórios: (i) a 

estimativa de investimento, ou seja, os custos envolvidos na construção das instalações de 

transmissão; (ii) os custos de manutenção e operação dessas instalações; e (iii) o custo de capital. 

209. A análise técnica apresentada nesse tópico recai sobre o primeiro parâmetro, ou seja, as 

estimativas de investimento previstas para os empreendimentos. 

210. Para definir essas estimativas de investimento dos Leilões de Transmissão – e subsidiar a 

elaboração de seus editais – a Aneel recebe do Ministério de Minas e Energia (MME) os estudos de 

planejamento conduzidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), denominados Relatórios R1 

(Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e Socioambiental), R2 (Detalhamento da Alternativa de 

Referência), R3 (Caracterização e Análise Socioambiental) e R4 (Caracterização da Rede Existente).  

211. Para o Leilão 13/2015-Aneel, além da Nota Técnica 415/2015-SCT/Aneel (peça 27, itens 

não digitalizáveis – NT 415 2015 SCT- ANEEL), foram elaborados outros vinte e cinco atos 

justificatórios (a Aneel elaborou ato justificatório único para os Lote Q e R) que tratam das 

conclusões e recomendações consideradas pela agência para a estimativa de custo de investimento e 

para especificações dos equipamentos de cada lote contemplado no certame. 

212. A partir desses estudos, a Aneel estima o valor de investimento de cada empreendimento, 

sempre que possível, utilizando o seu Banco de Preços de referência (peça 1, itens não digitalizáveis).  

213. Em síntese, o referencial da Aneel possui metodologias distintas para a estimativa do valor 

de investimentos das principais instalações que compõem o sistema de transmissão de energia 

elétrica, a saber: subestações (SE) e linhas de transmissão (LT). Para a estimativa de investimento de 

subestações (SE), o banco de referência da Aneel divide o empreendimento em módulos, ou seja, as 

subestações são divididas em três grupos de modo a facilitar a definição dos preços de cada conjunto. 

Os módulos são classificados em: módulos de infraestrutura, módulos de manobra e módulos de 

equipamentos.  

214. Os módulos de infraestrutura consistem nos bens e serviços de infraestrutura comuns às 

subestações – como terrenos, cercas, terraplenagem e outros. Os módulos de manobra são compostos 

por um conjunto de equipamentos, materiais e serviços necessários à implantação dos setores de 

manobra – como entrada de linha, interligação de barramentos e conexões de equipamentos. E, por 

último, os módulos de equipamentos são compostos pelos equipamentos principais de uma subestação 

– como transformadores, autotransformadores, reatores, capacitores, compensadores, bem como 

pelos materiais e serviços necessários à sua instalação.  

215. Na estimativa de investimento de linhas de transmissão (LT), o Banco de Preços da Aneel 

utiliza estrutura modular em que os custos das linhas são estimados por quilômetro de extensão, 

variando de acordo com parâmetros de entrada como: tensão, tipo de estrutura, cabo condutor, 

isoladores, tipo de fundação, localização geográfica, entre outros. 

216. Parte desse procedimento de estimativa de custos por meio do Banco de Preços é 

automatizado, cabendo ao operador do sistema a inserção de dados de entrada relacionados às 

características da obra de transmissão supramencionadas. A partir dessa operação, o referencial 

fornece custos modulares para as subestações e linhas de transmissão, os quais podem passar por 
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mais algumas etapas de tratamento manual para adequação do custo calculado pelo Banco de Preços 

às especificidades do projeto que não puderam ser insertas no sistema.  

217. Especificamente quanto aos valores calculados diretamente pelo referencial de preços da 

Aneel de forma automatizada, cumpre esclarecer que a verificação da aderência dos custos gerados 

pelo sistema aos valores de mercado não é objeto dessa análise. O TCU analisa especificamente tal 

questão no âmbito do processo de monitoramento (TC-013.627/2014-7) das determinações e 

recomendações do Acórdão 1.163/2014 – Plenário, que apreciou auditoria operacional no Banco de 

Preços da Aneel, realizada pela então SecobEnergia nos autos do TC 006.335/2013-6. 

218. Conforme mencionado alhures, apesar de subsidiar o orçamento da maior parte dos 

empreendimentos contemplados neste leilão, nem todos os itens necessários à realização completa das 

obras estão incorporados ao Banco de Preços da Aneel, vez que cada projeto pode apresentar 

particularidades não insertas no referencial. Para estes itens, a Aneel estimou o valor de aquisição a 

partir de diversas fontes, quais sejam cotações feitas pela própria agência com empresas atuantes no 

mercado, cotações advindas de estudos da EPE, além de informações de preços fornecidas por 

concessionárias (Eletronorte, Eletrosul e CEEE-GT). Os ofícios e e-mails por meio dos quais a Aneel 

solicitou as cotações, como ainda as respostas dos fabricantes, foram acostados à peça 27. 

219. Dessa feita, a análise efetuada pela SeinfraElétrica teve como escopo avaliar se os 

quantitativos e os preços das estimativas de investimento dos empreendimentos do Leilão Aneel 

13/2015, utilizados pelo regulador na definição da RAP teto, estavam em concordância com o ato 

justificatório, as planilhas de investimento, os estudos do planejamento (relatórios R1 a R4) e com os 

custos do Banco de Preços da própria agência, além da aferição de coerência entre as características 

técnicas utilizadas nesses documentos.  

220. Ressalta-se que parte dos empreendimentos já foi analisada, sob escopo diferente do ora 

examinado, em processos anteriores, referentes a lotes que não obtiveram pretendentes em 2014 e/ou 

2015 (licitações desertas). Ademais, não foram objeto desse trabalho os aspectos técnicos de 

formação do Banco de Preços, tampouco a verificação da aderência do banco aos valores de 

mercado. 

221. Nessa toada, serão examinados especificamente: (i) processamento manual de planilha de 

custos oriundas do Banco de Preços; (ii) estimativas de preços de compensadores estáticos obtidos 

por metodologia diversa da do Banco de Preços; (iii) estimativa do custo de instalação de cabos Tern 

795; e (iv) custos fundiários.  

Processamento manual das planilhas geradas pelo Banco de Preços da Aneel 

222. O Banco de Preços de referência da Aneel, formado por unidades modulares de 

subestações e unidades modulares de linhas de transmissão, é a principal ferramenta utilizada pela 

agência reguladora para estimar o valor do investimento das obras de transmissão (subestações e 

linhas de transmissão) em processos de licitação para outorga de concessão, autorização de reforços 

e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica. 

223. O custo total de um empreendimento de transmissão é formado pela soma de três parcelas: 

Custos Diretos, Custos Indiretos e Eventuais. Esses dois últimos são estimados por meio de um 

percentual incidente sobre os Custos Diretos. Para linhas de transmissão, o Custo Direto consiste nos 

custos diretos básicos para aquisição de terrenos, equipamentos, materiais e execução da obra, 

somados aos custos de engenharia, meio-ambiente e administração local. Já para subestações, 

compreende as despesas com aquisição de equipamentos, materiais e serviços de construção, 

montagem eletromecânica, terrenos, canteiro de obras, comissionamento, engenharia e administração 

local.  

224. O Banco de Preços da Aneel apresenta custos variados para determinadas linhas de 

transmissão, em função das estruturas utilizadas, considerando estruturas de aço autoportantes (AAC 

– Estrutura de aço Autoportante Convencional) e estaiadas (AEC – Estrutura de Aço Estaiada 

Convencional). No entanto, a utilização de um ou outro tipo de estrutura varia de acordo com a 

região onde será construída a linha, sendo importantes aspectos como relevo, velocidade dos ventos, 

dentre outros.  

https://contas.tcu.gov.br/egestao/ServletTcuLoginIntegrado?contextoDestino=https%3A//contas.tcu.gov.br/egestao&linkDestino=/Web/EGestao/VisualizaProcesso/VisualizaProcesso.faces%3FcodPapel=51393878
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225. Aspectos ambientais podem determinar ainda a necessidade de alteamento dessas 

estruturas, ou seja, variação para mais da altura total das torres. Esse alteamento causa impacto no 

projeto e nos custos de implementação da linha, especialmente no quantitativo de estruturas utilizadas 

e nas fundações dessas estruturas (Nota Técnica 0233/2013-SCT/Aneel) (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E1/D1, p. 6). Dessa feita, a definição precisa dos quantitativos e das características de 

cada tipo de torre somente ocorrerá na fase de projeto executivo.  

226. Considerando a necessidade de a Aneel estimar o custo das linhas de transmissão para os 

leilões em fase anterior à elaboração do projeto executivo, a agência desenvolve metodologias 

consubstanciadas em Notas Técnicas (NT) de forma a contemplar possíveis particularidades dos 

projetos de linhas de transmissão. Como exemplo tem-se a NT 8/2009-SCT/Aneel, de 14/1/2009 

(peça 27, itens não digitalizáveis – E1/D2), que trata da utilização de estruturas de aço autoportante 

e/ou estaiadas e a NT 0233/2013-SCT/Aneel, na qual é tratado o alteamento das estruturas. 

227. Segundo a metodologia utilizada pela Aneel para a composição dos custos de uma linha de 

transmissão, deve-se extrair do Banco de Preços o valor do custo por quilômetro de uma linha 

composta apenas por torres estaiadas, multiplicando-se esse valor por 60% do comprimento total da 

linha. Em seguida, procede-se à extração do custo por quilômetro de uma linha composta apenas por 

torres autoportantes, multiplicando-se esse valor pelos 40% restantes do comprimento total.  

228. De igual forma, deve-se extrair o valor do custo por quilômetro de uma linha de 

transmissão composta apenas por um tipo de torre com altura normal, e outro valor para a mesma 

torre com altura alteada, aplicando, sobre esses valores, os percentuais indicados pela análise dos 

aspectos ambientais. A título de exemplo, nos casos de áreas de mata preservada, destaca-se a 

utilização de estruturas autoportantes com alteamento das torres de 30 ou mais metros de altura de 

forma a reduzir os impactos ambientais. Somando-se as parcelas de custo desses trechos de estruturas 

estaiadas e autoportantes, alteadas ou não, obtém-se o custo total da linha. 

229. Outro componente de ajuste no valor do custo por quilômetro de uma linha refere-se à 

extensão total da linha em análise. A NT 149/2010-SER/Aneel, de 25/05/2010, (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E1/D3, pp. 10 e 11) dispõe sobre a aplicação de um fator de correção para as linhas 

de transmissão com extensão inferior a 30 km, como o Banco de Preços já contempla os custos de 

linhas longas, ou seja, considera-se, em certa forma, um fator de escala alcançado na aquisição de 

materiais e execução dos serviços. A Tabela 8 da Nota Técnica traz os diferentes fatores a serem 

considerados, variando de acrescido de 10% (linhas com extensão superior a 15 km e inferior a 

30 km) a 30% (linhas com extensão inferior a 5 km). 

230. Essas particularidades de projeto demandam ajustes manuais nas planilhas extraídas 

diretamente do Banco de Preços. Esses ajustes são necessários atualmente, mas devem ser 

oportunamente incorporados ao sistema pela agência em seus processos de revisão. Ademais, 

demandam um processo de execução e revisão consubstanciados de forma a mitigar erros formais e 

de premissas. 

231. Destaca-se que trabalhos precedentes no âmbito do Tribunal fizeram apontamentos 

específicos relativos ao Banco de Preços da Aneel, a exemplo do TC 006.335/2013-6. Ressalta-se, 

também, que conforme apontado anteriormente, não é objeto desse trabalho os aspectos técnicos de 

formação do referencial, bem como a verificação da aderência do banco aos valores de mercado.  

232. No caso concreto, foram detectadas impropriedades nos procedimentos de manipulação 

dos dados gerados por aquele referencial para fins de ajuste na composição de custo de alguns 

empreendimentos. 

233. Uma primeira inconsistência encontrada foi no tratamento dos dados da planilha para 

aplicação do percentual de utilização de estruturas de aço autoportante e/ou estaiadas de acordo com 

a metodologia prevista na NT 8/2009-SCT/Aneel. O problema foi detectado em dois lotes: F e G 

(peça 27, itens não digitalizáveis – E2/D1). 

234. Na LT 500 kV Açu III - Milagres II C2 (RN/CE), de 292 km, contemplada no Lote F, houve 

aplicação indevida de formula matemática que implicou em acréscimo de 63% no custo estimado da 

linha. Isso porque a fórmula utilizada resultou em acréscimo na extensão do trecho, que passou dos 
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292 km previstos, cujo preço total estimado é de R$ 354.619.130,80 (considerando o critério de 

alteamento de torres registrado no ato justificatório), para 525,6 km com preço total estimado de 

R$ 578.388.660,36. 

235. Questionada por meio do Ofício de diligência 0002/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 

4/1/2016, item 2.16 (peça 3), a agência reconheceu o equívoco na proporcionalidade considerada nos 

cálculos (peça 9) e encaminhou planilha revisada. Com a correção, houve redução de 

R$ 38.071.513,00 na RAP máxima (originalmente calculada em R$ 158.517.926,92, a valor presente, 

corrigida para R$ 120.446.413,97). Considerando que a previsão de receita para a concessão desse 

lote é de cerca de 26 anos, essa modificação acarretou em economia de cerca de R$ 980 milhões (a 

valor presente). 

236. Já na LT 500 kV Barreiras II - Buritirama C1 (BA), de 213 km, contemplada no Lote G, a 

aplicação indevida de formula matemática implicou em acréscimo de mais 66% no custo estimado da 

linha, visto que a fórmula utilizada resultou em acréscimo na extensão do trecho, que passou dos 

213 km previsto, cujo preço total estimado é de R$ 313.859.239,12 (considerando o critério de 

alteamento de torres registrado no ato justificatório), para 391,92 km com preço total estimado de 

R$ 522.443.112,35. 

237. Demandada por meio do Ofício de diligência 0002B/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 

4/1/2016 (peça 21), item 2.9, a Aneel reconheceu a inconsistência na proporcionalidade utilizada 

(peça 20) e encaminhou planilha revisada. Após a correção, houve redução de R$ 37.792.820,00 

(originalmente calculada em R$ 602.475.154,17, a valor presente, corrigida para R$ 564.682.333,64). 

Considerando que a previsão de receita para a concessão desse lote é de cerca de 26 anos, essa 

modificação acarretou em economia também de cerca de R$ 980 milhões (a valor presente). 

238. Uma segunda impropriedade, apesar do tratamento dado pela NT 0233/2013-SCT/Aneel ao 

alteamento de torres em linhas de transmissão, foi verificada nos critérios utilizados para se definir o 

percentual de alteamento de trechos dos lotes F, G e H.  Em linhas gerais, os Relatórios R3 trazem 

análises pormenorizadas dos empreendimentos constantes de cada lote, caracterizando e avaliando, 

entre outros, aspectos geológicos, da vegetação, demográficos, da estrutura fundiária e do uso e 

ocupação do solo. Com base nesses estudos, portanto, a Aneel quantifica a influência socioambiental 

no custo de investimento e prazo implantação dos empreendimentos. 

239. No caso concreto, no Lote F, foi considerado o alteamento de 80% das estruturas de aço da 

LT 500 kV Açu III - Milagres II C2 (292 km), e de 44% da LT 500 kV João Câmara III - Açu III C2 

(143 km), conforme Tabela 10. O alteamento das estruturas, nesse caso (estruturas CS AAC 4x954 

Rail e CS AEC 4x954 Rail), implicou em acréscimo de R$ 95.083.426,95 no valor do investimento. 

Tabela 10. Acréscimo de investimento devido ao alteamento das estruturas do Lote F. 

 
240. Todavia, não foram encontrados elementos no relatório R3 (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E1/D4) que justificassem a adoção de alteamento em 80% das estruturas da LT 500 kV 

Açu III - Milagres II C2 (292 km). Os dados contidos no R3 (peça 27, itens não digitalizáveis – E1/D5) 

tampouco permitem corroborar o percentual de 44% de alteamento adotado para a LT 500 kV João 

Câmara III - Açu III C2 (143 km).  

241. Diante do caso concreto, o relatório R3 do Lote F indica, ao se analisarem as 

características geotécnicas e dinâmicas, que ‘a área apresenta certa estabilidade devido, 

Lote Empreendimento Descrição Tensão (kV)
Preço Unitário 

(c/REIDI)   (A)

Extensão 

Total (km) 

(B)

Percentual 

Autoportante 

x Estaiada 

(C.)

Valor Total utilizando 

somente Estrutura 

Convencional 

(D=A*B*C)

Percentual de 

Alteamento 

de estruturas 

(E)

Valor Total com 

alteamento de 

Estrutura  elaborado 

pela Aneel (F) 

Acréscimo 

decorrente do 

alteamento        

(Total F -Total D)

CS AAC 4 x 954 Rail 500 985.120,37        40% 56.348.885,04         31.555.375,62          

CS AEC 4 x 954 Rail 500 937.414,52        60% 80.430.165,88         45.040.892,89          

CS AAC 4 x 954 Rail - alt 500 1.342.333,84     33.783.858,08          

CS AEC 4 x 954 Rail - alt 500 1.233.712,98     46.575.132,42          

TOTAL 143 136.779.050,92        156.955.259,01        20.176.208,09    

Preço Médio por km 956.496,86              1.097.589,22            

CS AAC 4 x 954 Rail 500 986.473,37        40% 115.220.089,04       23.044.017,81          

CS AEC 4 x 954 Rail 500 938.880,27        60% 164.491.822,90       32.898.364,58          

CS AAC 4 x 954 Rail-alt 500 1.343.686,84     125.554.098,04        

CS AEC 4 x 954 Rail-alt 500 1.235.178,73     173.122.650,38        

TOTAL 292 279.711.911,95        354.619.130,80        74.907.218,85    

Preço Médio por km 957.917,51              1.214.449,08            

95.083.426,95    Total de Acrescimo nos Investimento do Lote F em decorrencia do alteamento das estruturas:

LOTE F

LT 500 kV João 

Câmara III - Açu 

III C2

LT 500 kV Açu 

III - Milagres II 

C2

143

292

44%

80%
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principalmente, à baixa declividade dos terrenos geológicos presentes. Na região de estudo, 

predominam superfícies de relevo suave ondulado, às vezes, planos ou quase planos’. Trata-se, 

ademais, de região com predominância para uma vegetação do tipo savana estépica típica da Região 

Nordeste. Para a LT Açu III - Milagres II. O relatório é categórico neste ponto: ‘O corredor Açu III - 

Milagres II está situado inteiramente no bioma caatinga. (...) a predominância de arbustos e árvores 

baixas, a abundância de cactos, entre outras’. Por fim, existe razoável presença de atividade 

agropecuária, cerca de 42% do percurso da linha é predominantemente dominado pela agropecuária, 

ao passo que cerca 54,3% do percurso possui a presença agropecuária como fisionomia 

complementar. 

242. Desse modo, analisando o relatório R3, conclui-se que o relevo da região é 

predominantemente favorável, com vegetação baixa, e há vasta presença de agricultura na extensão 

da linha. Não se verificaram, portanto, elementos suficientes para justificar o alteamento de 80% das 

estruturas do Lote F. 

243. No Lote G, por sua vez, foi considerado o alteamento das estruturas de aço de todas as 

linhas de transmissão, conforme Tabela 11, a saber: 44% para a LT 500 kV Milagres II - Queimada 

Nova II C1 (322 km); 57% para a LT 500 kV Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II C1 (109 

km); 82% para os dois trechos da LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama (C1 de 380 km e C2 de 

380 km); 84% para LT 500 kV Barreiras II - Buritirama C1 (213 km); e 66% para a LT 500 kV Rio 

das Éguas - Barreiras II C2 (259 km). 

Tabela 11. Acréscimo de investimento devido ao alteamento das estruturas do Lote G. 

 
244. Da mesma forma, os dados contidos nos respectivos R3 (peça 27, itens não digitalizáveis – 

E1/D6 a D10) não permitem corroborar os percentuais de alteamento adotados, em especial aqueles 

cujo percentual de estruturas alteadas ultrapassa a casa dos 80% do total da linha. Os documentos 

indicam, como característica predominante, a savana estépica fragmentada com agropecuária 

intercalando trechos de caatinga, cerrado e fragmentos de floresta estacional. 

Lote Empreendimento Descrição Tensão (kV)
Preço Unitário 

(c/REIDI)   (A)

Extensão 

Total (km) 

(B)

Percentual 

Autoportante 

x Estaiada 

(C.)

Valor Total utilizando 

somente Estrutura 

Convencional 

(D=A*B*C)

Percentual de 

Alteamento 

de estruturas 

(E)

Valor Total com 

alteamento de 

Estrutura  elaborado 

pela Aneel (F) 

Acréscimo 

decorrente do 

alteamento        

(Total F -Total D)

CS AAC 6 x 795 Tern 500 1.161.849,12     40% 149.646.166,66       83.801.853,33          

CS AEC 6 x 795 Tern 500 1.153.086,93     60% 222.776.394,88       124.754.781,13        

CS AAC 6 x 795 Tern - alt 500 1.558.237,57     88.308.439,57          

CS AEC 6 x 795 Tern - alt 500 1.532.985,99     130.316.073,04        

TOTAL 322 372.422.561,53        427.181.147,06        54.758.585,53      

Preço Médio por km 1.156.591,81           1.326.649,53            

CS AAC 6 x 795 Tern 500 1.161.849,12     40% 50.656.621,63         21.782.347,30          

CS AEC 6 x 795 Tern 500 1.153.086,93     60% 75.411.885,22         32.427.110,65          

CS AAC 6 x 795 Tern - alt 500 1.558.237,57     38.725.320,09          

CS AEC 6 x 795 Tern - alt 500 1.532.985,99     57.146.651,74          

TOTAL 109 126.068.506,85        150.081.429,77        24.012.922,92      

Preço Médio por km 1.156.591,81           1.376.893,85            

CS AAC 6 x 795 Tern 500 1.161.849,12     40% 176.601.066,24       31.788.191,92          

CS AEC 6 x 795 Tern 500 1.153.086,93     60% 262.903.820,04       47.322.687,61          

CS AAC 6 x 795 Tern - alt 500 1.558.237,57     194.218.730,72        

CS AEC 6 x 795 Tern - alt 500 1.532.985,99     286.607.060,69        

TOTAL 380 439.504.886,28        559.936.670,95        120.431.784,67    

Preço Médio por km 1.156.591,81           1.473.517,56            

CS AAC 6 x 795 Tern 500 1.161.849,12     40% 176.601.066,24       31.788.191,92          

CS AEC 6 x 795 Tern 500 1.153.086,93     60% 262.903.820,04       47.322.687,61          

CS AAC 6 x 795 Tern - alt 500 1.558.237,57     194.218.730,72        

CS AEC 6 x 795 Tern - alt 500 1.532.985,99     286.607.060,69        

TOTAL 380 439.504.886,28        559.936.670,95        120.431.784,67    

Preço Médio por km 1.156.591,81           1.473.517,56            

CS AAC 6 x 795 Tern 500 1.161.849,12     40% 98.989.545,02         15.838.327,20          

CS AEC 6 x 795 Tern 500 1.153.086,93     60% 147.364.509,65       23.578.321,54          

CS AAC 6 x 795 Tern - alt 500 1.558.237,57     111.519.946,41        

CS AEC 6 x 795 Tern - alt 500 1.532.985,99     164.569.112,00        

TOTAL 213 246.354.054,68        315.505.707,16        69.151.652,48      

Preço Médio por km 1.156.591,81           1.481.247,45            

CS AAC 6 x 795 Tern 500 1.161.849,12     40% 120.367.568,83       40.924.973,40          

CS AEC 6 x 795 Tern 500 1.153.086,93     60% 179.189.708,92       60.924.501,03          

CS AAC 6 x 795 Tern - alt 500 1.558.237,57     106.546.052,09        

CS AEC 6 x 795 Tern - alt 500 1.532.985,99     157.229.175,08        

TOTAL 259 299.557.277,75        365.624.701,60        66.067.423,85      

Preço Médio por km 1.156.591,81           1.411.678,38            

454.854.154,11    Total de Acrescimo nos Investimento do Lote G em decorrencia do alteamento das estruturas:

380 82%

LT 500 kV 

Milagres II - 

Queimada Nova 

II C1

322

LT 500 kV Rio 

das Éguas - 

Barreiras II C2

259 66%

LOTE G

LT 500 kV 

Queimada Nova 

II - Buritirama C2

380 82%

LT 500 kV 

Barreiras II - 

Buritirama C1       

(já com correção 

de formula)

213 84%

44%

LT 500 kV 

Queimada Nova 

II - Curral Novo 

do Piauí II C1

109 57%

LT 500 kV 

Queimada Nova 

II - Buritirama C1
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245. Um fato que chamou a atenção foi que apenas no cálculo dos investimentos dos Lote F e G 

se adotou a metodologia constante da NT 0233/2013-SCT/Aneel para todos os trechos de linhas de 

transmissão. Ademais, os percentuais adotados foram bem elevados. Em outros lotes localizados em 

regiões também de alta sensibilidade, a exemplo da LT 500 kV Estreito – Cachoeira Paulista, igual 

tratamento não foi utilizado. 

246. Observou-se que a LT 500 kV Estreito – Cachoeira Paulista C1 e C2, CS, com 2 x 361 km, 

contemplada no Lote H, se localiza na região da divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. 

Desse modo, é admissível adotar a metodologia consubstanciada na NT 0233/2013-SCT/Aneel, de 

8/8/2013. Isso porque o Ato Justificatório indica tratar-se de região de ocupação socioeconômica 

intensiva em cerca de 75% da área total do corredor, sendo que os outros 24% são ocupados por 

vegetação nativa com predominância para as tipologias florestais. Essa constatação é agravada pelo 

fato de a região ser grande centro consumidor e também produtor de energia elétrica, contendo 

grande quantidade de linhas de transmissão, o que pode indicar a necessidade do alteamento das 

redes para fins de transposição de linhas existentes. 

247. A não adoção da metodologia prevista na NT 0233/2013-SCT/Aneel para o Lote H pode ser 

fator de diminuição da atratividade do empreendimento. Contrariamente, para os Lotes F e G, na 

forma que foi aplicada, a adoção da metodologia supramencionada trouxe um acréscimo substancial 

no valor dos investimentos e, consequentemente, na RAP máxima. 

248. Devido ao exíguo prazo de análise deste leilão, e ao fato de ter-se constatado essa 

inconsistência após a expedição do Ofício de diligência 002/2016, de 4/1/2016, e do Ofício de 

fiscalização 002B/2016, de 13/1/2016, não se demandou da agência suas justificativas. Esta equipe 

entende, conquanto, necessária uma reavaliação da aplicação da metodologia consubstanciada na 

NT 0233/2013-SCT/Aneel no cálculo dos investimentos dos Lotes F, G e H do Leilão 13/2015, objeto 

da presente fiscalização, de modo a traduzir as reais particularidades das obras desses lotes, 

relacionadas à necessidade ou não de alteamento das torres, às suas respectivas estimativas de 

investimento. 

249. Ainda referente a inconsistência nos ajustes manuais, observou-se que, no cálculo do 

investimento da LT 230kV João Câmara II - João Câmara III C1/C2 (RN), contemplada no Lote E, 

cuja extensão de cada trecho é de 10 km, não foi aplicado o fator de correção para as linhas de 

transmissão com extensão inferior a 30 km previsto na NT 149/2010-SER/Aneel, de 25/05/2010. 

Ressalta-se que a ausência desse fator reduz o valor da RAP máxima proposta para o 

empreendimento. Desse modo, a não adoção da metodologia prevista na NT 149/2010-SER/Aneel, 

para o Lote E, pode ser fator de diminuição da atratividade do empreendimento, sendo, porquanto, 

necessária uma reavaliação desde quesito. 

250. Nesse ponto específico, demandada a Aneel por meio do Ofício de diligência 0002/2016-

TCU/SeinfraElétrica, de 4/1/2016 (peça 3), no item 2.15, a agência não constatou inconsistência, 

afirmando o lote estar conforme os Atos Justificatórios (peça 9). Contudo, reiterado o questionamento 

por meio do Ofício de fiscalização 0002B/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 13/1/2016 (peça 21), no item 

2.6, a Aneel reconheceu a inconsistência na proporcionalidade utilizada (peça 20) e encaminhou 

planilha revisada. 

251. Por fim, detectou-se equívoco na planilha de cálculo da RAP do Lote Q, no que se refere ao 

prazo de construção dos empreendimentos. Nos atos justificatórios do Leilão 13/2015, a agência 

definiu prazo de 60 meses para execução das obras deste lote, ao passo que, na planilha de cálculo 

dos investimentos, adotou-se o prazo de 48 meses. Ressalta-se que a redução do prazo na planilha de 

cálculo acarreta em proporcional redução na RAP teto do lote. Outrossim, considerando que os 

empreendimentos que compõem o Lote Q já foram a leilão em quatro outras oportunidades, sem êxito, 

um erro tão rudimentar, em um lote já recorrente nos leilões de linhas de transmissão, corrobora 

ainda mais a desatenção da Aneel com o processo de elaboração dos documentos desse lote, sendo, 

desse modo, necessária a correção desde prazo. 

252. Destaca-se que esses níveis de inconsistência – em termos de extensão de linhas, 

alteamento e fator de correção de linhas curtas – não deveriam ser, entretanto, difíceis de se detectar 
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com uma revisão direta da própria agência – não se devendo, portanto, considerar o TCU como 

instância de revisão de quantitativos de planilhas. Diante das falhas apresentadas, esta Unidade 

Técnica realizou exaustivo retrabalho na revisão de quantitativos em submódulos de linhas de 

transmissão – principalmente se tratando de leilão com volume tão grande de empreendimentos: 94 

empreendimentos em 26 lotes, e cada empreendimento possui um número elevado de módulos 

fornecidos pelo Banco de Preços para serem tratados individualmente. Ademais, não foi possível 

identificar, nos arquivos fornecidos pela agência, os responsáveis pela edição manual dos arquivos, 

tampouco os responsáveis pela revisão. 

253. Em face do exposto, propõe-se determinação para que a Aneel revise, no âmbito do Leilão 

13/2015, o prazo de execução dos empreendimentos do Lote Q e, de modo compatível com os 

respectivos relatórios R3, o alteamento de estruturas nos Lotes F, G e H. Ademais, propõe-se 

determinação para que, no que se refere às planilhas de investimento submetidas ao TCU no âmbito 

da IN 27/1998-TCU, façam destacar-se todas as alterações manuais realizadas com a indicação de, 

no mínimo, data da modificação, descrição da modificação, responsável pela modificação, data de 

revisão da planilha, do responsável pela revisão. 

Estimativas de preços de Compensadores Estáticos 

254. Destaca-se, preliminarmente, a dificuldade enfrentada pela Aneel acerca da falta de 

interesse, durante as seções dos Leilões 7/2014 e 1/2015, de proponentes por alguns lotes que 

requerem a instalação de Compensadores Estáticos de Reativos (CER) (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E3/D1). Uma das hipóteses possíveis para a ausência de interesse em tantos lotes é 

que as estimativas dos custos de instalação propostos em leilões anteriores não estariam aderentes 

aos valores de mercado. Aliás, a sensibilidade do preço desses equipamentos em relação a variações 

cambiais corrobora essa premissa (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D2), além de o Banco de 

Preços de referência da Aneel possuir cotações tão somente para o custo de instalação de CER para 

uma única faixa de tensão de entrada (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D1). 

255. No Leilão 13/2015, há CER contemplados em 7 diferentes lotes. A Tabela 12, a seguir, 

descreve as características de tensão e potência, além da localização, desses equipamentos. 

Tabela 12 – Lista de Compensadores Estáticos de Reativos 

L

ote 

Subestação 

(SE) 

Tensão (kV) e Potência 

(Mvar) 

C Padre 

Paraíso 2 

500 kV; -150, +300 Mvar 

I Fernão Dias 500 kV; -150, +300 Mvar 

J Biguaçu 525 kV; -100, +300 Mvar 

P Parnaíba 500 kV; -150, +300 Mvar 

S João Neiva 

2 

345 kV; -150, +150 Mvar 

T Bauru 440kV; -125, +250 Mvar 

X Sobral 2 500 kV; -125, +250 Mvar 

256. O Banco de Preços de referência da Aneel não possui cotações diretamente para os CER 

de 525 kV, de 500 kV, de 440 kV e de 345 kV, havendo cotações somente para CER de 230 kV 

(peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D1). A operação do compensador estático, entretanto, realiza-

se em nível de tensão de 13,8 kV. Porquanto, difere um CER de 230 kV de, por exemplo, um CER de 

500 kV apenas a transformação da tensão de linha de entrada para a tensão de operação. 

257. Posto isso, com base em informações obtidas no Banco de Preços de referência, a Aneel 

obteve os custos de instalação de bancos de 4 transformadores monofásicos (totalizando um para 

cada fase adicionado de um transformador de reserva) de 230/13,8 kV, de 500/13,8kV, de 440/13,8 kV 

e de 345/13,8 kV. Para o cômputo da estimativa do custo de instalação do CER de 500 kV, por 

exemplo, subtraiu-se o custo do de instalação do banco de transformadores 230/13,8 kV e adicionou-

se o custo de instalação do banco de transformadores 500 kV/13,8 kV (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E3/D1). 
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258. Ademais, a agência recebeu, em diferentes datas, cotações de diversos equipamentos com 

as empresas Simens, Alstom e Toshiba. Essas empresas forneceram cotações em duas modalidades: 

preço do equipamento sem instalação, ou TurnKey, que se refere à instalação completa do 

equipamento. 

259. Com vistas a aperfeiçoar a valoração dos custos de instalação de CER não listados em seu 

Banco de Preços de referência, a Aneel utilizou a média aritmética simples entre os valores de uma 

estimativa calculada a partir de informações obtidas no Banco e de cotações de preços obtidas junto a 

fornecedores (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D2). De forma sintética, o cálculo da estimativa 

do custo total de investimento o cálculo realizado para Compensadores Estáticos de Reativos é 

descrito pela seguinte fórmula: 

 CTI_CER = (CTI_BP + CTI_C1 + CTI_C2 + … + CTI_CN)/(N+1), 

em que CTI_CER designa a estimativa da média de custo total de investimento para 

Compensador Estático de Reativos; CTI_BP designa a estimativa do custo total de investimento a 

partir das informações constantes do Banco de Preços da Aneel; N é o número total de cotações 

obtidas; CTI_C1 é o custo total de investimento calculado a partir da cotação da empresa 1; CTI_C2 

é o custo total de investimento calculado a partir da cotação da empresa 2; e CTI_CN é o custo total 

de investimento calculado a partir da cotação da empresa N. 

260. De início, considera-se adequada a metodologia geral adotada pela Aneel, fundada na 

utilização da média aritmética simples das cotações obtidas, por um lado, junto ao Banco de Preços 

de referência, e, por outro lado, a fornecedores. 

261. No caso concreto, o fornecimento dos equipamentos é realizado por um conjunto restrito de 

empresas, e os orçamentos apresentados não são vinculativos – meras estimativas de preço. Assim 

sendo, como a própria agência não é a contratante do serviço, é razoável considerar que as cotações 

fornecidas pelas empresas estejam contaminadas pelo ‘efeito Administração Pública’, no qual 

empresas podem fornecer orçamentos não vinculativos superestimados, de modo a inflar a estimativa 

de custo total do empreendimento e, por conseguinte, a RAP máxima a ele associada. Em todo caso, 

malgrado não ser conveniente assumir essas cotações como os preços praticados no mercado, na 

ausência de outras informações mais confiáveis sobre preços de mercado destes equipamentos, 

decorrente da inviabilidade de obtê-las, a Aneel pode – e sobretudo deve – utilizá-las como 

balizadores do preço. 

262. Ademais, apesar de o Banco de Preços possuir valores condizentes com a prática de 

mercado para diversos itens, os preços estimados para CER a partir desse referencial – conforme 

metodologia supramencionada – não são completamente aderentes às práticas de mercado. Há, 

primeiramente, forte efeito da volatilidade cambial, além da incerteza adicionada ao valor estimado, 

em função da adição e subtração dos custos de instalação de autotransformadores. Por conseguinte, 

é, de fato, salutar que se incluam balizadores de mercado na estimativa final, a partir do Banco de 

Preços, para o custo de instalação do equipamento. 

263. Desse modo, postas as informações disponíveis durante a fase interna do Leilão 13/2015, 

considera-se razoável a metodologia geral utilizada pela agência no cálculo dos custos de instalação 

de CERs. 

264. Superada essa questão, adentrou-se nos pormenores das cotações realizadas, avaliando-as 

sob o crivo da consistência material e uniformidade. Como critério de exame, considerou-se que, para 

o cálculo da média ser razoavelmente consistente, todos os valores de custo total de investimento 

envolvidos devem apresentar a mesma base de informação e estarem representados na mesma base 

temporal. Mais especificamente, os valores associados ao custo total de investimento devem conter 

tanto o custo do equipamento quanto o custo de instalação deste; os valores associados devem estar 

expressos no mesmo regime tributário; ademais, esses valores devem ser representados em valores da 

mesma data – ou a data mais próxima possível da data de referência do leilão. 

265. A partir do critério acima estabelecido, avaliou-se então: (a) cálculos das estimativas de 

custos do CER operando em tensões diferente de kV, obtidas a partir de dados do Banco de Preços da 
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Aneel; (b) tratamentos das cotações advindas de fornecedores; (c) tratamento dos regimes tributários 

utilizados nas cotações advindas de fornecedores. 

a) Estimativa da parcela dos custos do CER obtidas por meio do Banco de Preços 

266. Uma das cotações utilizadas pela Aneel para compor a média dos custos dos CER adveio 

do próprio banco de preços. Como este não apresentava custos de CER com tensão de entrada de 525 

kV, 500 kV, 440 kV e 325 kV, conforme especificação dos equipamentos em exame, os técnicos da 

agência realizaram ajustes manuais para adequar os custos obtidos para o caso concreto.  

267. Examinando os ajustes realizados pela Aneel – no âmbito dos lotes I, J, P, T e X – esta 

equipe de auditoria verificou que a composição do preço do CER 500 kV resultou, de fato, do valor 

constante no Banco de Preços da agência para o CER 230 kV, subtraindo-se o valor do banco de 

autotransformadores monofásicos de 230 kV e se adicionando o valor de um banco de 

autotransformadores monofásicos de 500 kV (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D3, pp. 1 e 2).  

268. No âmbito do lote C, todavia, verificou-se que a composição do preço do CER 500 kV se 

realizou a partir do valor constante do Banco de Preços para o CER 230 kV, subtraindo-se o valor do 

banco de autotransformadores trifásicos de 230 kV e se adicionando o valor de um banco de 

autotransformadores monofásicos de 500 kV (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D1, pp. 3 e 4). Ou 

seja, embora o transformador do CER em exame seja monofásico, em parte do cálculo a Aneel adotou 

transformador trifásico, em erro material, devendo, portanto, ser objeto de retificação. 

b) Tratamento das cotações advindas de fornecedores – cotações unitárias e Turnkey. 

269. As outras parcelas de cotações que compõem a média do custo dos CERs realizada pela 

Aneel são oriundas de propostas de preços de fornecedores que atuam no mercado. Outrossim, é 

digna de análise a consistência da metodologia utilizada para tratamento de cotações para os CER 

obtidas com fabricantes e sistematicidade da aplicação dessa metodologia, haja vista se verificarem, 

no caso concreto, as diferentes formas de apresentação de orçamentos e dos regimes tributários 

considerados. 

270. A empresa Siemens, a título de exemplo, apresenta seus orçamentos a partir de da 

instalação completa do equipamento – também denominada cotação TurnKey –, incluindo-se, no 

valor do orçamento, os equipamentos para conexão, as obras civis, os serviços auxiliares e o frete. 

Por outro lado, a empresa Alstom apresenta seus orçamentos diretamente para o equipamento, 

incluindo-se o frete e excluindo-se os equipamentos para conexão, as obras civis, os serviços 

auxiliares. A empresa Toshiba apresentou orçamento, contudo não se especificou a natureza do 

orçamento – cotação TurnKey ou cotação do equipamento individual. 

271. Diante do caso concreto, apesar da impossibilidade de se utilizar uma única metodologia 

para cálculo do valor do equipamento a partir da cotação de diferentes empresas, a equipe de 

fiscalização verificou que a agência não utiliza metodologia consistente para todas as cotações 

obtidas em bases similares. 

272. Inicialmente, contatou-se que a Aneel utiliza diferentes procedimentos no tratamento da 

cotação apresentada pela empresa Siemens.  

273. No âmbito dos lotes C, I, e J, as cotações Turnkey, obtidas em 27 de outubro de 2015 

(peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4a) – totalizando R$ 132.021.535,21 para o lote C, 

R$ 130.013.731,53 para o lote I e R$ 133.987.918,43 para o lote J –, foram utilizadas, após a adição 

dos impostos e contribuições isentos no REIDI, como custo total de investimento obtido a partir da 

cotação (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4, pp. 1 a 4).  

274. No âmbito do lote T, todavia, ao valor da cotação Turnkey, obtida em 3 de julho de 2015 

(peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4b) – totalizando R$ 85.000.000,00 –, adicionaram-se gastos 

de engenharia, gastos eventuais e custos indiretos totalizando R$ 6.102.830,00. Desse modo, utilizou-

se, após a adição dos impostos e contribuições isentos no REIDI, R$ 99.631.266,40 como custo total 

de investimento obtido a partir da cotação. Corrigindo-se a variação cambial frente ao dólar, obteve-

se o total de R$ 115.887.510,00 (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4, pp. 5 e 6). 

275. No âmbito do lote X, diferentemente dos outros casos analisados, ao valor da cotação 

Turnkey, recebida em 2 de julho de 2015 (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4c), – obtida por 
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estimativa, no total de R$ 77.500.000,00 (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4, p. 7) –, apenas se 

adicionaram os custos indiretos, no total de R$ 2.092.500,00. Desse modo, utilizou-se 

R$ 79.592.500,00 como custo total do de investimento obtido a partir da cotação, sem se se adicionar 

os impostos e contribuições isentos no REIDI, tampouco corrigir variação cambial frente ao dólar 

(idem, pp. 8 e 9). 

276. Analogamente, tampouco se constatou que a Aneel utilizou procedimentos consistentes no 

tratamento da cotação apresentada pela empresa Alstom. 

277. No âmbito do lote S, não se identificou memória de cálculo que enseje a redução do valor 

da cotação obtida no dia 29 de junho de 2015 (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D5a) – 

totalizando R$ 69.876.429,29 – para o valor de R$ 60. 561.752,70 (peça 27, itens não digitalizáveis – 

E3/D5, p. 1). 

278. No âmbito do lote T, ao valor da cotação, obtida no dia 29 de junho de 2015 – totalizando 

R$ 77.770.853,88 –, foram adicionados, conforme metodologia do Banco de Preços de referência, 

custos de obras civis e montagem eletromecânica, no total de R$ 1.180.051,12, além de gastos com 

canteiro de obras, comissionamento, engenharia, administração local, transporte, gastos eventuais e 

custos indiretos, em montante R$ 12.087.253,25. Desse modo, utilizou-se R$ 90.038.158,25 como 

custo total de investimento obtido a partir da cotação; e corrigindo-se a variação cambial frente ao 

dólar, obteve-se total de R$ 114.910.330,00 (idem, p. 2 e 3). 

279. No âmbito do Lote X, todavia, ao valor da cotação, obtida no dia 29 de junho de 2015 – 

totalizando R$ 78.716.537,69 –, foram adicionados, sem observância da metodologia do Banco de 

Preços da agência, custos de obras civis no total de R$ 25.000.000,00, além de gastos com canteiro de 

obras, comissionamento, engenharia, administração local, transporte, gastos eventuais e custos 

indiretos, em montante R$ 12.331.155,43. Desse modo, utilizou-se R$ 124.262.132,60 como custo total 

de investimento obtido a partir da cotação, sem se corrigir a variação cambial frente ao dólar 

(ibidem, pp. 4 e 5). 

280. Inicialmente, a cotação de CER fornecida pela empresa Toshiba – e utilizada no cálculo do 

custo de instalação do CER do lote C – não foi anexada ao processo. Instada a se manifestar sobre a 

questão no item 2.2 do Ofício de diligência 002/2016-TCU/SeinfraElétrica de 4/1/2016 (peça 3) a 

Aneel forneceu a documentação requerida, em anexo ao Ofício 002/106-AIN/ANEEL de 8/1/2016 

(peça 9). Contudo, esta equipe não pôde concluir, em bases confiáveis, a partir das informações 

contidas no orçamento e das planilhas fornecidas pela Aneel, se esta é uma cotação de natureza 

TurnKey ou cotação somente do equipamento.  

281. De acordo com as planilhas de investimentos (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D6), 

como não se fizeram alterações com vistas a inclusão de custos com obras civis e instalação do 

equipamento, a agência presumiu a cotação fornecida pela empresa Toshiba ser do tipo TurnKey. 

Muito embora não haja a presença dessa informação explicitamente na comunicação realizada por 

essa empresa, é razoável assumir, diferentemente realizado pela Aneel, que a cotação fornecida pela 

empresa Toshiba considera somente o fornecimento dos equipamentos. Por um lado, a empresa 

fornece um valor estimativo líquido em seu orçamento. Por outro lado, há ampla diferença entre as 

cotações da Toshiba – R$ 82.020.997,00, valor alterado para desconsiderar benefícios fiscais –, a 

cotação TurnKey da Siemens – R$ 144.380.506,57, valor alterado para desconsiderar benefícios 

fiscais – e a estimativa do custo total de instalação obtido a partir da cotação da Alstom – 

R$ 101.150.789,62. 

282. De todo modo, caso a cotação da empresa Toshiba não possa ser comparada, em bases 

confiáveis, a outras cotações e à estimativa obtida a partir do Banco de Preços de referência, deveria 

abster-se a agência de utilizar aquela informação em sua planilha de estimativa de custos. 

c) Tratamento das cotações advindas de fornecedores – cotações com regime de tributação 

distintos 

283.  No que se concernem as diferentes formas de apresentação de regimes fiscais pelos 

orçamentos fornecidos pelas empresas – haja vista as empresas Siemens e Toshiba calcularem suas 

cotações excluindo o valor do ICMS e incluindo os benefícios do regime especial de incentivos para o 
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desenvolvimento da infraestrutura (REIDI) (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4a, D4b, D4c e 

D6a), e a empresa Alstom incluir o ICMS e desconsiderar esses benefícios, incluindo os impostos no 

preço do equipamento (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D5a e D5b) – as planilhas de 

investimento se demonstraram consistentes (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4, D5 e D6) – 

tanto para as cotações da Siemens e Toshiba, quanto para cotações da Alstom. 

284. Relativamente à premissa da sensibilidade dos preços dos CER a variações cambiais e a 

influência dessa sensibilidade nas estimativas de custos de investimento do Leilão 13/2015, deve-se 

avaliar se as estimativas obtidas a partir do Banco de Preços de referência e das cotações fornecidas 

pelas empresas são apresentadas na mesma base temporal. 

285. No caso concreto, verificaram-se as seguintes situações fáticas. 

286. No âmbito dos lotes C, I, J e P, a estimativa a partir de dados do Banco de Preços da Aneel 

é realizada com base no mês de agosto de 2015. Além disso, receberam-se as cotações da empresa 

Siemens em 27 de outubro de 2015; da empresa Alstom em 23 de outubro de 2015 e da empresa 

Toshiba – utilizada somente no cálculo do lote C –em 22 de outubro de 2015 (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E3/D4a, D5b e D6a). Não obstante a taxa câmbio ter se alterado de R$ 3,514 por US$ 

no mês de agosto para R$ 3,816 por US$ no mês de outubro (peça 27, itens não digitalizáveis – 

E3/D7a e D7b) – variação de 8,5% –, não se verificou, nas planilhas de investimento, atualização do 

valor estimado a partir do Banco de Preços de referência até a data das cotações. 

287. No âmbito do lote T, a estimativa obtida a partir de dados do Banco de Preços da Aneel é 

calculada com base no mês de junho de 2015. Além disso, receberam-se as cotações da empresa 

Siemens em 3 de julho de 2015 e da empresa Alstom em 29 de junho de 2015 (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E3/D4b e D5a). Verificou-se, na planilha de investimentos, para o cálculo da Receita 

Anual Permitida (RAP) máxima, que os valores calculados foram atualizados pela variação cambial 

entre os meses de maio de 2015 e 20 de setembro de 2015 (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D4, 

p. 6 e E3/D5, p. 3). 

288. No âmbito do lote X, a estimativa a partir de dados do Banco de Preços da Aneel é 

realizada com base no mês de junho de 2015. Além disso, receberam-se as cotações da empresa 

Siemens em 2 de julho de 2015 e da empresa Alstom em 29 de junho de 2015 (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E3/D4b e D5a). Não se verificou, na planilha de investimentos, para o cálculo da RAP 

máxima, que os valores calculados foram atualizados pela variação cambial (peça 27, itens não 

digitalizáveis – E3/D4, p. 9 e D5, p. 5). 

d) Conclusão acerca do tratamento das cotações dos CERs 

289. Diante do caso concreto, não se identificou procedimento consistente e sistemático da 

agência no tratamento de dados obtidos em bases temporais diferentes. Essa diferença na base 

temporal, devido a fortes variações cambiais no período, tanto de valorização do real quanto de 

desvalorização, pode implicar tanto em superestimativa dos custos de investimento – resultando em 

uma RAP supervalorizada, com efeito durante todo o prazo de concessão – quanto em subestimativa 

dos custos de investimento – resultando em desinteresse de proponentes pelo lote. 

290. Instada, inicialmente, a se manifestar sobre a metodologia utilizada na composição do 

preço do CER a partir do Banco de Preços, no âmbito do lote C; sobre os procedimentos realizados 

no tratamento das cotações da Siemens, no âmbito dos lotes S, T e X; e da Alstom, no âmbito do lote S, 

intermédio dos itens 2.9 a 2.14 do Ofício-diligência 002/2016-TCU/SeinfraElétrica (peça 3), a Aneel 

afirmou (peça 9), em maior parte de sua resposta, informações que já apresentadas nos Atos 

Justificatórios do leilão – diferentes, todavia, dos dados constantes das planilhas.  

291. Não obstante a ineficiência da revisão inicial das planilhas de investimento realizada pela 

agência, esta não se empenhou em reavaliar de fato os pontos questionados pela equipe de auditoria 

na diligência supra. Esta Equipe, posteriormente, reiterou os questionamentos a Aneel por intermédio 

dos itens 2.1 a 2.5 do Ofício de fiscalização 002b/2016-TCU/SeinfraElétrica (peça 21), de 13/1/2016, 

apontando especificamente as inconsistências encontradas entre as metodologias no cálculo do Banco 

de Preços, análise das cotações da Siemens e Alstom, no âmbito dos lotes C, J, T, S e X. 
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292. Enfim, já estando a presente instrução em estágio avançado de elaboração, a agência 

encaminhou ofício justificando que revisou suas planilhas e listou correções em todos os pontos 

questionados (peça 20). Não se pôde, entretanto, validar a correção do lote S, haja vista esta 

continuar com um erro no cálculo da média de 3 valores (peça 27, itens não digitalizáveis – E3/D8), 

mesmo após repetidos questionamentos desta equipe de fiscalização. 

293. Destaca-se que os apontamentos realizados não são difíceis de se detectarem a partir de 

revisão e gestão de qualidade mínima das planilhas de investimento pela própria agência – não 

devendo esta considerar o TCU como revisor de suas planilhas. Em face das inconsistências 

verificadas e após unidade técnica questionar sobre as metodologias utilizadas em diferentes lotes, 

ainda assim a Aneel não revisou suas planilhas. Necessitou-se a designação de células, planilhas e 

arquivos específicos para que a agência providenciasse a revisão originalmente necessária. 

294. Diante das inconsistências apresentadas, não foi possível identificar, nos arquivos 

fornecidos pela Aneel, quem foram os agentes responsáveis pela edição manual dos arquivos, 

tampouco os responsáveis pela revisão. Esta equipe de fiscalização realizou exaustiva revisão de 

quantitativos em estimativas obtidas por cotação e também nos submódulos utilizados na composição 

dos preços a partir das cotações fornecidas por empresas. É um retrabalho expressivo, principalmente 

em se tratando de leilão com volume tão grande de empreendimentos: 94 empreendimentos em 26 

lotes, e cada empreendimento possui um número elevado de módulos fornecidos pelo Banco de Preços 

para serem tratados individualmente.  

295. Instada a se manifestar sobre a questão no item 2.4 do Ofício de diligência 002/2016-

TCU/SeinfraElétrica de 4/1/2016 (peça 3), a Aneel justificou no Ofício 002/2015-AIN/ANEEL de 

8/1/2016 (peça 9) que, dependendo dos prazos contratuais para execução dos empreendimentos com 

contratos entre 2013 até a data presente, é provável que esses equipamentos não estejam incluídos na 

base contábil das transmissoras que possuam estes tipos de equipamentos em suas concessões. 

296. Em face do exposto, entende-se razoável a utilização de metodologia de cálculo da média 

entre o valor estimado a partir do Banco de Preços e de cotações obtidas com fornecedores, tanto 

para este leilão quanto para leilões futuros. Todavia, primeiramente, propõe-se expedir determinação 

para que a Aneel, no âmbito do Leilão 13/2015 e dos próximos leilões, utilize a mesma base temporal 

de valor em todos os seus cálculos envolvendo CER que não estejam listados naquele referencial. 

Ademais, propõe-se expedir determinação para que a agência, no âmbito do Leilão 13/2015 e dos 

próximos leilões, desenvolva e aplique metodologia sistemática e consistente no cálculo dos custos 

totais de instalação a partir de cotações do equipamento unitário e cotações Turnkey.  

Cabos 795 Tern com 6 subcondutores 

297. Nos eixos de transmissão em 500 kV dos lotes A, B, C, F, G e H, previu-se a utilização de 

cabo 795 Tern com 6 subcondutores por fase de modo a se permitir o maior fluxo possível nas 

interligações, conforme os Relatórios R1 dos lotes em análise (peça 27, itens não digitalizáveis – 

E4/D1). Contudo, pelo fato de ser um tipo de instalação de uso recente, o Banco de Preços de 

referência da Aneel ainda não possui cotação específica a configuração do cabo com 6 

subcondutores.  

298. No caso concreto, visando estimar o custo por quilômetro da instalação do cabo com 6 

subcondutores, a Aneel considerou o custo incremental de instalação de um subcondutor como o valor 

da diferença entre a instalação de um cabo com 4 subcondutores e um cabo com 3 condutores. 

Posteriormente, ao valor da instalação de um cabo de 4 subcondutores, adicionou-se o dobro do 

incremento para instalação de um novo subcondutor, conforme disposto na Nota Técnica 415/2015-

SCT/Aneel (peça 27, itens não digitalizáveis – E4/D2). Esse procedimento também foi empregado pela 

agência para estimar a taxa anual de depreciação e na estimação do percentual associado aos custos 

totais com terrenos e servidão, utilizado no cálculo dos itens não-financiáveis. 

299. Destaca-se, preliminarmente, que a hipótese utilizada para cálculo dos custos de instalação 

do cabo Tern 795 de 6 subcondutores é deveras razoável, haja vista ser igualmente razoável 

considerar a instalação de cabos como função da soma de custos fixos a custos variáveis, sendo estes 

proporcionais ao número de subcondutores. Entretanto, a extensão dessa metodologia para o cálculo 
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da taxa de depreciação e do percentual associado ao custo de terrenos e servidão não é condizente 

com os cálculos de investimento. 

300. Considerando o cálculo da taxa de depreciação do equipamento, verifica-se que essa taxa é 

computada pela razão de dois termos, quais sejam o valor total depreciável e o custo total de 

instalação (peça 27, itens não digitalizáveis – E4/D3). Por conseguinte, a hipótese de linearidade não 

é válida, devido ao denominador ser o custo total de instalação – função do número de subcondutores. 

Contudo, é plausível considerar-se a linearidade do valor total depreciável pela adição de um novo 

subcondutor, pela mesma hipótese aplicada ao custo total de investimento: parte do valor total 

depreciável é a soma de uma parte fixa e outra parte variável, proporcional ao número de 

subcondutores. No final, pode aplicar-se o método proposto pela agência para estimar o valor total 

depreciável do cabo 795 Tern com 6 subcondutores e, posteriormente, calcular-se a taxa de 

depreciação a partir da razão entre o valor total depreciável estimado e custo total de instalação 

estimado. 

301. Considerando o custo total com terrenos e servidão, verificou-se que esse custo é igual 

tanto para cabos com 3 e quanto para 4 subcondutores, ou seja, o custo total com terrenos e servidão 

independe do número de subcondutores dos cabos da linha de transmissão já que a faixa de terreno 

ocupada pela linha tem largura variável em função da tensão da linha e não do número de condutores 

(peça 27, itens não digitalizáveis – E4/D4, p. 1). Todavia, utilizando-se a metodologia proposta pela 

Aneel para o cálculo de taxa associada ao custo com terrenos e servidão, o custo final de terreno e 

servidão reduz-se com o aumento para 6 subcondutores (idem, p. 2). Desse modo, deve calcular-se o 

percentual associado aos custos totais com terrenos e servidão a partir da divisão do custo total com 

terrenos e servidão associado a instalação de cabos com 3 e 4 subcondutores pelo custo total de 

instalação. 

302. Conquanto o impacto do erro no cálculo da taxa de depreciação e do total com terrenos e 

servidão não possua elevada materialidade, há no caso em tela um erro de metodologia que, caso não 

seja corrigido, propagar-se-á aos próximos leilões em que se utilize essa metodologia. 

303. Nada obstante, em face do exposto, propõe-se expedir recomendação para que a agência 

revise e corrija o cálculo dos custos do terreno e do pagamento de servidão, além da taxa de 

depreciação das linhas de transmissão, contempladas nos lotes A, B, C, F, G e H, que possuam 

instalações de cabo 795 Tern com 6 subcondutores. 

Custos fundiários das regiões de Maribuba e Utinga 

304. As regiões de Marituba e Utinga são áreas de adensamento populacional urbano intenso, 

nas quais se localiza a linha de transmissão (LT) 230 kV Marituba – Utinga C3/C4, contemplada no 

lote V conforme os atos justificatórios do Leilão 13/2015 (peça 27, itens não digitalizáveis – E5/D1, 

pp. 128 a 130). Apesar de já haver LT existente com faixa de servidão a ser aproveitada, a expansão 

urbana vem ocupando esse espaço. Com isso, possivelmente, haverá trechos com necessidade de 

relocação imobiliária para a implantação da futura linha de transmissão. O valor da indenização 

devida em razão da desapropriação do imóvel deve corresponder, na medida do possível, ao valor de 

mercado efetivo do imóvel, ou seja, ao valor de venda de uma determinada propriedade conforme 

preços praticados no mercado imobiliário. 

305. Nos termos das regras técnicas em vigor (NBR 14653-2; item 8.2.1), para fins de avaliação 

de propriedades urbanas, deve realizar-se efetiva pesquisa da atual situação do mercado imobiliário 

relativamente a imóveis em situação semelhante, de modo se a permitir uma avaliação estatística dos 

dados correspondentes, formando, a partir destes, uma amostra do mercado correspondente. A 

pesquisa deve ser realizada com base em uma amostra representativa do mercado de imóveis com 

características semelhantes às propriedades objeto de avaliação, utilizando-se, tanto quanto possível, 

fontes diversificadas (NBR 14653-2; itens 8.2.1.3.2 e 3.2.1.3.3). Apesar de os dados de oferta serem 

indicações importantes no valor de mercado, deve considerar-se que esses dados podem estar 

acompanhados por superertimativas e estas, sempre que possível, devem ser quantificadas pelo 

confronto com dados de transações (NBR 14653-2; item 8.2.1.3.4). 
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306. Destaca-se a estimativa de investimento da LT 230 kV Marituba – Utinga, com 10,4 km. 

Analisando a planilha de investimento (peça 27, itens não digitalizáveis – E5/D2), verificou-se que os 

custos de instalação associados a torres autoportantes e cabos 636 Grobeak.de 2 subcondutores 

totalizam R$ 5.148.110,21, ao passo que os custos fundiários totalizam R$ 63.202.000,00. Estes foram 

estimados a partir de uma metodologia simplificada de pesquisa de valores, via internet, de terrenos 

de grandes extensões nas regiões semiurbanas dos municípios de Ananindeua e Marituba, 

apresentados em NT 001/2015 EEMT-Eletronorte (peça 27, itens não digitalizáveis – E5/D3).  

307. É digna de análise a insuficiência das fontes de pesquisa de preços apresentadas. 

Conforme a NBR 14653-2; itens 8.2.1.3.2 e 3.2.1.3.3, a amostra utilizada na pesquisa deve ser 

representativa do mercado de imóveis, e deve apresentar características semelhantes às propriedades 

objeto de avaliação; ademais, deve-se utilizar, tanto quanto possível, fontes diversificadas. Ademais, 

conforme o item 8.2.1.3.4 da NBR 146653-2, deve-se considerar que os dados de oferta podem estar 

acompanhando de superestimativas, que devem, sempre que possível, serem quantificadas pelo 

confronto com dados de transações. 

308. Malgrado a NT 001/2015 EEMT-Eletronorte informe que a pesquisa baseou-se em 

pesquisas de preço, contato com imobiliárias, informações de números telefônicos e valores de 

anúncios de internet, para lotes sem construção (idem, pp. 6, 9 e 14), foram utilizaram 4 (quatro) 

anúncios de propriedades em Marituba (ibidem, pp. 20 a 22): 2 (dois) listados no sítio de classificados 

pessoais http://www.olx.com.br; 1 (um) listado no sítio de classificados pessoais 

http://www.xlsamba.com.br e 1 (um) listado no sítio de classificados imobiliários 

http://www.imobr.com.br; e, em Ananindeua, disponibilizaram-se 3 (três) anúncios de propriedades 

(ibidem, p. 23), todos listados no sítio de classificados pessoais http://www.olx.com.br. É importante 

ressaltar que constam, entre as propriedades analisadas em Marituba, duas chácaras com edificações 

e benfeitorias construídas (ibidem, p. 21) e não há referência a estimativas dos valores de mercado 

destas. 

309. Diante do caso concreto, observa-se que há diversas incongruências na metodologia em 

análise. Em primeiro lugar, não é razoável considerar que 3 ou 4 anúncios se configuram como 

amostras representativas do mercado de imóveis de zonas adensamento populacional urbano intenso, 

caracterizado pela presença de muitos terrenos de tamanho reduzido. A consulta de três sítios da 

internet tampouco se configura como uso de fontes diversificadas – ressalta-se que, para a cidade 

Ananindeua, todas 3 cotações foram obtidas a partir do mesmo sítio de classificados pessoais. 

Ademais, não há separação dos valores associados a terrenos e a edificações e benfeitorias 

construídas. Por fim, não há, na NT 001/2015 EEMT-Eletronorte, menção de confronto entre cotações 

obtidas e valores obtidos em transações efetivas. 

310. Mesmo reconhecendo a possiblidade tanto de superestimativa – quanto de subestimativa – 

do investimento em decorrência do estudo metodologicamente falho, os prejuízos advindos do tempo 

de realização de um novo estudo são maiores que os benefícios esperados, haja vista que prazo de 

necessidade estipulado para este empreendimento é dezembro de 2016. Ademais, o lote do qual a LT 

230 kV Marituba – Utinga faz parte já integrou o Leilão 5/2015 SCT-Aneel – sem a presença de 

proponentes para o lote. 

311. Nada obstante, em face do exposto, propõe-se expedir determinação para que a Aneel, em 

futuros leilões, ao se abster de utilizar o Banco de Preços para avaliação fundiária, utilize estudos de 

avaliação dos custos fundiários realizados em conformidade com as normas técnicas em vigor. 

Cronograma de Desembolso de Investimentos 

312. Revisitando a composição do cálculo da Receita Anual Permitida (RAP), destaca-se que 

este se efetua a partir da simulação de um concessionário eficiente por meio de um fluxo de caixa 

construído com base nas entradas de caixa (RAP) e saídas (custos de investimentos – licenças, 

projetos, regularização fundiária, obras civis, compra de equipamentos – e custos de operação e 

manutenção) ao longo do tempo da concessão, dada uma taxa interna de retorno adequada para esse 

tipo de investimento. Tem-se, ademais, que a RAP é devida somente após a entrada em operação do 

empreendimento, estendendo-se até o prazo final do contrato de concessão. Desse modo, nas 

http://www.olx.com.br/
http://www.xlsamba.com.br/
http://www.imobr.com.br/
http://www.olx.com.br/
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concessões precedidas de obras, como ora em exame, as saídas do fluxo de caixa mais substanciais do 

projeto se iniciam na fase de investimentos, previamente a entrada de recursos. 

313. As concessões dos lotes do Leilão 13/2015-Aneel possuem prazo de 30 anos, contudo a 

agência estipulou diferentes prazos – 60, 48, 42 e 36 meses – para realização das obras dos 

empreendimentos contemplados em diferentes lotes (peça 27, itens não digitalizáveis – E6/D1, p. 6). 

Questionada sobre os critérios utilizados para definição dos prazos, por meio do item 2.7 do Ofício 

diligência 002/2016-TCU/SeinfraElétrica, de 4/1/2016 (peça 3), a Aneel justificou que estes estão 

relacionados tanto com os prazos máximos para obtenção da Licença de Instalação (LI), estipulada 

na Resolução CONAMA 237/1997, quanto aos prazos médios de emissão do termo de referência e de 

elaboração de EIA/RIMA ou obtenção de LI por meio de Relatório Ambiental Simplificado (RAS); e 

aos prazos estimados de implantação em empreendimentos de grande porte e dificuldade de liberação 

fundiária/ambiental, médio porte ou moderada dificuldade de liberação fundiária/ambiental, ou 

pequeno porte ou pouca dificuldade fundiária (peça 9). A Tabela 13 resume a constituição dos prazos 

de implantação dos empreendimentos. 

Tabela 13 – Detalhamento dos prazos de implantação dos empreendimentos 

Prazo Licenciamento ambiental Implan

tação 

60 meses 24 (LI) e 12 (EIA/RIMA) 

meses. 

24 

meses 

42 e 48 

meses 

24 (LI) e 12 (EIA/RIMA) 

meses 

6 a 12 

meses 

36 meses 22 meses (RAS) Até 14 

meses 

314. Portanto, segundo os critérios utilizados pela agência, os prazos de realização das obras 

não se referem somente ao desenvolvimento das obras de construção, mas há também um período – 

superior a metade do prazo total de implantação do empreendimento – relativo aos procedimentos de 

licenciamento ambiental.  

315. No período de licenciamento ambiental, especificamente, a aplicação de recursos 

financeiros se mostra menos intensa se comparada a execução da obra propriamente dita, haja vista 

se tratarem de investimentos que não demandam pesados aportes de recursos, quando comparados à 

aquisição de equipamentos de transmissão e construção e obras civis. Por certo, paralelamente ao 

processo de licenciamento, há o desenvolvimento de projetos engenharia e negociação de 

desapropriações fundiárias, que, embora demandem aporte de recursos, ainda não se comparam aos 

aportes realizados na fase de construção, conforme evidenciado nos parágrafos seguintes. 

316. Tal digressão se monstra importante na construção do cálculo da RAP, conforme 

metodologia adotada pela Aneel, vez que a receita da concessão é sensivelmente afetada pelo 

cronograma de desembolso dos investimentos realizados pela concessionária, devendo, portanto, a 

agência considerar adequadamente as condições médias de desembolso para fins de projeção da RAP. 

317. Diante disso, em função da diferença na aplicação de recursos financeiros nas fases de 

licenciamento ambiental e execução da obra, e devido à metodologia de composição do cálculo da 

RAP, esta equipe de auditoria realizou análise expedita de uma amostra do universo dos 47 contratos 

de transmissão assinados – no período de 2013 e 2015 – entre a Aneel e as concessionárias, obtidos 

no sítio da agência em http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/siget/ no dia 20/01/2016, para se verificar 

qual o percentual médio de aporte realizado na fase prévia ao licenciamento ambiental (cronograma 

médio de investimentos antes do licenciamento), conforme metodologia por amostragem de 

populações finitas, descrita no manual ‘Técnicas de Amostragem em Auditoria’ do TCU, pp. 60 e 61, 

para comparar com o cronograma de investimentos adotado pela Aneel no bojo do presente leilão. 

318. Os dados utilizados nessa análise foram obtidos na declaração do concessionário acerca 

do cronograma de implantação das obras e no orçamento simplificado, encontrados nos anexos dos 

contratos. Considerou-se, dado o caráter preliminar dessa análise, como parâmetro ad hoc e 

compatível com as práticas de mercado, que as empresas antecipam, em suas compras, 20% do valor 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/siget/
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total dos equipamentos adquiridos ou com pedidos de compra realizados antes do licenciamento 

ambiental. 

319. Após apreciar uma amostra aleatória de 10 contratos (peça 27, itens não digitalizáveis – 

E6/D2, Análise dos Contratos), estimou-se que a média dos desembolsos realizados previamente ao 

licenciamento ambiental, no período de 2013 a 2015, é de 32,78%, com intervalo de confiança de 

+6,27% – para um nível de certeza de 99%. 

320. No caso concreto, conforme o prazo de implantação do empreendimento, a Aneel utilizou 

cronograma de aplicação dos recursos uniforme em todos os anos: As taxas de investimento em cada 

ano são brevemente apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14 – Taxa de investimento anual adotada pela Aneel no Leilão 13/2015 

 Ano de 

Desembolso 
20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

 

 

A

NO 0 

A

NO 1 

A

NO 2 

A

NO 3 

A

NO 4 

A

NO 5 

 

 

T0 T1 T2 T3 T4 T1 

Prazo de 

implementação 

e percentual 

do desembolso 

60 

meses – 

20

% 

20

% 

20

% 

20

% 

20

% 

48 

meses – 

25

% 

25

% 

25

% 

25

% – 

42 

meses – 

25

% 

25

% 

25

% 

25

% – 

36 

meses – 

33

% 

33

% 

33

% – – 

Fonte: Peça 9 

321. Verifica-se, a partir detalhamento dos prazos de licenciamento descritos na Tabela 13 em 

conjunto com as taxas de investimentos da Tabela 14, que os percentuais de desembolso de 

investimento previamente à obtenção de licença ambiental (células destacas com fundo cinza) 

considerados pela agência são de 60%, para empreendimentos com prazo de conclusão de 60 meses; 

de 75%, para empreendimentos de 48 e 42 meses; e de, aproximadamente, 63%, para 

empreendimentos de 36 meses. 

322. Diante do caso concreto, confirmando a premissa razoável de que o nível de investimentos 

na fase anterior à obtenção da licença de ambiental é relativamente menor a fase de construção da 

obra em si, com base no teste T de Student realizado a partir dos dados obtidos pela equipe de 

auditoria, confirma-se – com certeza superior a 99% – que os valores utilizados pela Aneel não são 

condizentes com a média praticada pelas concessionárias da área de transmissão, no período de 2013 

a 2015. 

323. A partir da inconsistência verificada entre os dados utilizados pela Aneel e a prática de 

mercado, esta equipe de auditoria realizou análise para quantificação em termos da RAP máxima, em 

amostra aleatória de 7 lotes do Leilão 13/2015-Aneel. Considerando desembolso de investimento 

previamente ao licenciamento ambiental de 38,45% – limite superior da média de mercado estimada –

, estima-se que a média de redução da RAP máxima seja de 5,07%, com intervalo de confiança de 

+0,79% – para um nível de certeza de 99% (peça 27, itens não digitalizáveis – E6/D2, Análise 

Alteração RAP nos Lotes). Com base nesses dados e considerando que a média de pagamento da RAP 

seja feita por cerca de 26 anos, pode-se estimar que uma redução média para todo o Leilão 13/2015 

de R$ 5,6 bilhões (a valor presente), devido a utilização de práticas de mercado nas premissas de 

desembolso de investimentos adotadas para o cálculo da RAP. 

324. Mesmo reconhecendo a possiblidade de superestimativa da RAP máxima em decorrência 

dos parâmetros não aderentes às práticas de mercado, conforme analisado, pondera-se que o exame 

realizado possui caráter perfunctório, de modo que é conveniente a realização de estudos mais 

detalhados por parte da Aneel a fim de definir as condições médias e razoáveis de mercado para 

inserção nas condições de contorno de cálculo da RAP. Para o leilão em exame, ponderando-se os 
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princípios da razoabilidade e da economicidade, entende-se que os prejuízos advindos do tempo de 

realização de um novo estudo para aplicação imediata das premissas de desembolso de investimentos 

podem ser maiores que os benefícios esperados, haja vista o breve prazo para realização do leilão e 

sua urgência para o sistema elétrico brasileiro, decorrente do prazo de necessidade estipulado para 

alguns empreendimentos ser imediato. Por essa razão, deixa-se de propor medida corretiva para o 

presente leilão. 

325. Nada obstante, em face do exposto, propõe-se determinação no sentido de que a Aneel 

realize estudos estatisticamente consistentes para se estimar o desembolso médio previamente à 

obtenção da licença ambiental, condizente com as práticas das concessionárias, e as adote no cálculo 

da RAP dos próximos leilões, de forma que o cronograma de desembolso previamente à obtenção de 

licença ambiental seja compatível com as práticas médias verificadas em seus estudos. 

CONCLUSÃO 

326. Trata-se do maior leilão transmissão já realizado no Brasil com investimentos de cerca de 

R$ 23,2 bilhões de reais, 26 lotes, 12.811 km de linhas de transmissão e 34 subestações de energia. 

327. Três fatos merecem destaque: o extraordinário volume de investimentos necessários em 

cenário pouco propício; onze lotes já estiveram presentes em leilões anteriores sem que houvesse 

interessados; e todos os lotes estão com os prazos de necessidade de entrada em operação 

incompatíveis com os prazos definidos no edital para a entrada em funcionamento das instalações 

elétricas. 

328. O cenário para realização do leilão é desfavorável e pior que os anos anteriores. Registra-

se instabilidade econômica e setorial que impactam diretamente nos riscos e na atratividade da 

realização de investimentos de grande montante no Brasil e no setor de transmissão de energia. 

329. Há problemas relacionados a importantes e tradicionais players do setor de transmissão 

brasileiro, a exemplo das estatais do Grupo Eletrobras, estatais estaduais e certas multinacionais 

privadas, o que reduz a já insuficiente capacidade de investimento no setor.  

330. Há menor disponibilidade de fontes de financiamento a custos baixos para o setor. 

Registra-se baixo volume de empréstimos concedidos em 2015 do BNDES e de emissões de debentures 

incentivadas. Ademais houve elevação dos custos de empréstimos e redução do percentual financiável 

dos empreendimentos. 

331. A despeito dos problemas relativos à demanda por investimentos, a necessidade de 

expansão do setor de transmissão sofreu crescimento acentuado, saindo de R$ 2,6 bilhões 

(atualizados pelo IPCA 7/2015) para quase R$ 29 bilhões em 2016. 

332. Em paralelo, verifica-se a partir de 2012 o aumento do número de lotes vazios nos leilões e 

a diminuição da concorrência por lotes, sendo o ápice o último leilão de 2015 (Leilão 5/2015-Aneel) 

que ofertou doze lotes, tendo oito sem interessados e uma única proposta nos lotes arrematados. 

333. Os fatos mencionados revelam elevado risco de insucesso na contratação de investimentos 

em linhas de transmissão em 2016 e em especial do Leilão 13/2015-Aneel. As consequências da não 

expansão do setor de transmissão podem resultar em limitações na transferência de energia entre 

submercados, sobrecarga de linhas existentes, diminuição de redundâncias e deficiência no 

escoamento de certos empreendimentos de geração, com consequentes aumento do custo da energia, 

risco maior de apagões e diminuição da segurança energética. 

334. Considerando os diversos problemas relatados, entendeu-se pertinente propor a adoção de 

medidas corretivas e mitigadoras relacionadas tanto à realização do Leilão 13/2015 como ao 

planejamento da expansão do setor elétrico com o objetivo de mitigar os custos do sistema, inclusive, 

os decorrentes da, eventual, impossibilidade de contratação de todos os investimentos tidos como 

necessários para a adequada expansão do sistema de transmissão, conforme o planejado pelo MME. 

335. No que toca à precificação da RAP teto dos lotes deste leilão, faz-se necessária explicação 

sobre o critério adotado pela equipe de auditoria na construção das propostas corretivas. 

336. A agência reguladora possui discricionariedade para realizar a escolha de metodologias 

para a precificação de ativos, desde que cientifica e matematicamente adequadas e devidamente 

ajustadas à realidade brasileira. No caso concreto, a Aneel efetivamente escolheu métodos 
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universalmente aceitos, como o fluxo de caixa descontado, o WACC e o CAPM, mas cometeu erros ao 

adequá-los à realidade nacional. 

337. Esses erros proporcionam uma inadequada precificação de ativos que podem ocasionar, se 

para baixo, a não contratação de importantes investimentos, trazendo prejuízos tanto financeiros 

quanto para a segurança energética ou, se para cima, a contratação por preço elevado, quando 

inexistir competição, que é o caso dos últimos leilões. 

338. Assim sendo, como a segurança energética e a modicidade tarifária são imperativos legais, 

refletidos no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995 e até mesmo na Constituição, e que erros na precificação 

de ativos podem colocar em risco o adequado cumprimento da lei e do interesse público, entende-se 

necessário determinar à Aneel que corrija essas impropriedades. 

339. Entretanto, dada a premência de realização do leilão, contraposta à necessidade de se 

desenvolver estudos mais amplos que possam efetivamente contribuir para maior aderência das 

metodologias com a realidade brasileira, entende-se pertinente a realização de determinação 

corretiva para este leilão apenas de variáveis que prescindem desses estudos e são, pois, correções 

diretas e imediatas nas planilhas de fluxo de caixa e resultam em alterações rapidamente calculadas 

na RAP teto de leilão. 

340. Enquadram-se nessa situação a alteração do custo de capital próprio decorrente da 

eliminação da parcela do Beta Misto do período construtivo, a utilização de novo patamar de Risco 

Brasil, considerando a perda do grau de investimento, e correções simples de valores relacionados a 

custos de investimento e outros. 

341. No que toca à estimativa dos custos de investimentos das instalações contemplada nos lotes 

deste leilão, foram detectadas impropriedades nos procedimentos de manipulação dos dados gerados 

pelo Banco de Preços para fins de ajuste na composição de custo de alguns empreendimentos, como 

alteamento de torres, desconformidade do prazo de execução do Lote Q, proporção adequada entre 

torres estaiadas e autoportantes. 

342. Destaca-se que todas essas inconsistências resultaram de alterações manuais em planilhas 

geradas automaticamente no referencial da Aneel. Essas inconsistências, entretanto, são de fácil 

detecção na realização de revisão da agência, não devendo o TCU ser instância de revisão de 

quantitativos de planilhas, de modo que além das propostas corretivas para os lotes, formulou-se 

proposta no sentido de que a Aneel identifique os responsáveis por alterações manuais em planilha, 

entre outros. 

343. Ademais, verificou-se problemas relacionados a ausência de procedimento consistente e 

sistemático da agência no tratamento de dados obtidos para o cálculo dos custos de instalação de 

Compensadores Estáticos de Reativos (CER), inconsistência metodológica para o cálculo do custo de 

instalação do cabo 795 Tern de 6 subcondutores e impropriedades nos cálculos de custos fundiários 

da LT entre Marituba e Utinga. 

344. Por fim, verificou-se incompatibilidades da metodologia de cálculo do custo de capital de 

terceiros (alavancagem financeira e custo de financiamento) com os parâmetros econômicos 

identificados na presente fiscalização, e do critério de distribuição de desembolsos financeiros 

relacionados à fase de investimentos com as práticas de mercado, para a precificação da RAP teto de 

leilão. Essas variáveis, por merecerem estudos aprofundados da agência são objeto de propostas de 

determinação, que alcançarão exclusivamente os futuros leilões. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

345.  Dado o exposto, submetem-se os autos ao gabinete do Ministro-Relator com as seguintes 

propostas: 

a) considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que sob o 

ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica atendeu aos requisitos previstos nos 

art. 7º, inciso I, 8º, inciso I, da Instrução Normativa – TCU 27/1998 para a desestatização no Leilão 

13/2015-Aneel. 

b) determinar à Aneel, com fundamento no inciso IX do art. 71 da Carta Magna de 1988, no art. 

45 da Lei 8.443/1992 e no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, que promova as alterações para 
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reprecificação da RAP teto do Leilão 13/2015-Aneel e de futuros leilões, quando aplicável, em 

conformidade com o que se segue: 

b.1)  abstenha-se de utilizar o Beta do setor de construção civil pesada na metodologia de 

cálculo do custo de capital próprio, por incoerência técnico-teórica, ausência de fundamentação e 

duplicidade no cômputo do adicional de risco; 

b.2) considere como Risco Brasil, no cálculo do custo de capital próprio, valor compatível com 

a perda do grau de investimento do País; 

b.3) revise os percentuais de alteamento de estruturas de aço autoportante e estaiadas adotados 

no  cálculo dos investimentos dos Lotes F, G e H consoante a aplicação da metodologia 

consubstanciada na NT 0233/2013-SCT/Aneel, de modo a traduzir as reais particularidades das obras 

desses lotes; 

b.4) corrija o prazo de construção dos empreendimentos do Lote Q de forma a haver coerência 

entre os atos justificatórios e a planilha de cálculo da RAP respectiva; 

b.5) utilize a mesma base temporal de valor em todos os seus cálculos envolvendo 

Compensadores Estáticos de Reativos que não estejam listados no Banco de Preços de referência, e 

aplique metodologia sistemática e consistente no cálculo dos custos totais de equipamentos obtidos a 

partir de cotações; 

b.6) utilizar, nos leilões futuros, quando renunciar aos valores constantes do Banco de Preços, 

estudos de avaliação dos custos fundiários realizados em conformidade com as normas técnicas de 

avalição de imóveis em vigor; 

b.7) destaque, nos próximos leilões, relativamente às planilhas de investimento submetidas ao 

TCU no âmbito da IN 27/1998-TCU, todas as alterações manuais realizadas, com a indicação de, no 

mínimo, data da modificação, descrição da modificação, identificação do responsável pela 

modificação, data de revisão da planilha, e identificação do responsável pela revisão. 

c) determinar à Aneel, com fundamento no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal de 1988, 

no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, que apresente estudos, devidamente 

fundamentados, preferencialmente com dados reais do setor de transmissão, no prazo de 180 dias, 

para adequada precificação da RAP teto de leilão, sobre os seguintes aspectos: 

c.1) alavancagem financeira e custo de financiamento; 

c.2) desembolso médio anual previamente à obtenção de licença ambiental e até a implantação 

total de empreendimentos. 

d) recomendar à Aneel, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU, 

que revise e corrija o cálculo dos custos do terreno e do pagamento de servidão, além da taxa de 

depreciação das linhas de transmissão, contempladas nos lotes A, B, C, F, G e H, que possuam 

instalações de cabo 795 Tern com 6 subcondutores. 

e) recomendar ao MME e à EPE, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento 

Interno do TCU, que considere no planejamento da expansão do sistema de geração elétrica as 

limitações mercadológicas/econômicas inerentes à expansão da rede de transmissão. 

f) com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU, recomendar ao 

MME, com o apoio da EPE, Aneel e do ONS, que: 

f.1) adeque a oferta de empreendimentos de transmissão em leilões às limitações 

mercadológicas/econômicas, estabelecendo, como critério de escolha, a urgência e a relevância 

dessas instalações para o sistema; 

f.2) antecipe o planejamento da expansão do setor de transmissão de forma a compatibilizar os 

prazos de implantação verificados com as datas de necessidades de entrada em operação das 

instalações elétricas. 

g) recomendar ao MME e à Aneel, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento 

Interno do TCU, que reavaliem o Leilão 13/2015-Aneel, ante as possíveis restrições 

mercadológicas/econômicas, e considerem tais restrições na definição do quantitativo e da 

conformação de lotes e investimentos a serem ofertados, considerando critérios de urgência e 

relevância dessas instalações para o sistema. 
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h) recomendar à Aneel, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU, 

que realize estudos específicos relacionados aos empreendimentos que sucessivamente não tiveram 

interessados em leilões anteriores, para identificar riscos ou custos, no caso concreto, não 

precificados no cálculo da RAP teto, e atue no sentido de mitigá-los ou ajustar a RAP teto de forma a 

tornar atrativos esses empreendimentos. 

i) determinar à Aneel, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que 

encaminhe ao TCU, antes da publicação do edital de licitações, as planilhas eletrônicas e as RAP teto 

corrigidas. 

j) restituir os autos para a SeinfraElétrica para verificação das modificações decorrentes das 

deliberações do TCU e estágios seguintes do acompanhamento.” 

 

 É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Cuidam os autos do primeiro estágio de acompanhamento do Leilão 13/2015 – Aneel visando a 

concessão, pelo prazo de 30 anos, de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, 

que comporta construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais 

instalações, a serem integradas à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

2. É notável a magnitude do procedimento. Trata-se do maior certame de transmissão já 

realizado, contemplando 26 lotes, e cujos investimentos previstos alcançam o montante de R$ 23,2 

bilhões, para a implantação de 12.811 km de linhas de transmissão e 34 subestações de energia, 

distribuídos em dezessete estados da Federação, com capacidade de transformação de 19.560 MVA, 

essenciais para o escoamento de energia elétrica de parques eólicos e grandes hidrelétricas e para o 

aumento da confiabilidade da operação. 

3. O certame ocorrerá na forma de leilão reverso, tendo por critério objetivo de julgamento das 

propostas a menor Receita Anual Permitida (RAP), que é a remuneração a que fará jus a futura 

concessionária, a partir da entrada em operação comercial das instalações de transmissão. Importante 

lembrar que esse valor será integralmente repassado para a tarifa de energia, sendo, portanto, um 

elemento relevante a ser considerado na busca da modicidade tarifária. 

4. Não obstante os vultosos investimentos previstos, a unidade técnica alerta que parte dos lotes 

ofertados já figuraram em leilões anteriores, porém não obtiveram lances. Destacam-se, nesse 

conjunto, os lotes Q e R, que estiveram presentes em quatro tentativas passadas, e os lotes N, S, T, V, 

X e Z, que compuseram o Leilão 5/2015. 

5. Primeiramente, deve-se chamar a atenção para o expressivo aumento da necessidade de 

investimentos do setor de transmissão brasileiro, cujo montante, em 2010, se situava em torno de 

R$ 2,6 bilhões, passando a quase R$ 29 bilhões em 2016. 

6. Por outro lado, não se pode deixar de mencionar que o cenário adverso em que se encontra o 

ambiente econômico também acomete os negócios do setor, que experimenta diversas restrições, a 

exemplo da redução e encarecimento de financiamento, dificuldades enfrentadas pelas empresas do 

grupo Eletrobras (maior investidor do setor elétrico), além de obstáculos de ordem ambiental e 

fundiária, que têm gerado atrasos na entrada em operação de diversos empreendimentos já contratados. 

Essa situação, inevitavelmente, trará alguma influência desfavorável sobre os aportes demandados 

neste leilão, sobretudo nas questões ligadas à alavancagem financeira e pela redução de investidores 

interessados e aptos. 

7. Nesse contexto, as consequências para o setor de eventual ausência de interessados nessa nova 

rodada de ofertas são preocupantes, afetando de forma mais crítica alguns dos lotes, podendo ter 

reflexos no custo futuro da energia, assim como na segurança da operação e no abastecimento do setor. 

A SeinfraElétrica pontua que um eventual atraso nos cronogramas dos Lotes A, B, C, e G pode 

prejudicar a capacidade de intercâmbio energético entre o Nordeste e o Sudeste, considerando o 
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potencial eólico contratado e a contratar dessas regiões. Destaca que, nesse caso, o consumidor poderá 

arcar com os custos da energia disponível e não escoada. De modo similar, embaraços na concessão 

dos Lotes H, I e T podem representar restrições de despacho na UHE Belo Monte e de intercâmbio 

entre as regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, trazendo consequências negativas para todo o 

Sistema Elétrico Brasileiro. Problema semelhante incide sobre o Lote Q, imprescindível para o 

escoamento da energia gerada nas usinas da bacia do Rio Teles Pires e que, conforme mencionado 

anteriormente, já esteve presente em quatro leilões anteriores, sem ofertas de interessados. 

8. Considerando os eventuais riscos envolvidos, uma das formas de tornar esse ambiente mais 

propenso a investimentos seria o aumento da remuneração dos empreendimentos. Porém, é importante 

ter em mente que medidas que levem à elevação da RAP para além de um patamar adequado à 

conjuntura atual adversa, na tentativa de melhorar a atratividade para os lotes ofertados, poderiam 

afetar desfavoravelmente a modicidade tarifária por um tempo indeterminado. É certo que parte desse 

efeito costuma ser mitigado pela ampla concorrência dos certames, que, no entanto, pode acabar sendo 

reduzida pela retração dos investimentos resultante do cenário econômico desfavorável.  

9. Portanto, é muito importante que o regulador estabeleça um nível de remuneração adequado, 

de forma a equilibrar a atratividade dos empreendimentos com a modicidade tarifária desejada. Outros 

fatores que também exercem influência sobre a competitividade dos certames são a precisa modelagem 

da RAP teto, considerando elementos aderentes à atual realidade macroeconômica, bem como o 

estabelecimento de disposições coerentes com relação a prazos e às responsabilidades quanto a riscos e 

tratamento de questões ambientais e fundiárias. São critérios determinados pela Aneel e pelo Poder 

Concedente, que imprimem maior confiabilidade ao certame e contribuem, portanto, para a redução 

dos riscos envolvidos e, consequentemente, para o incremento do interesse dos potenciais investidores. 

10. Neste primeiro estágio do acompanhamento promovido pelo Tribunal, a secretaria 

especializada realizou um trabalho exaustivo e de alta densidade técnica sobre os documentos 

encaminhados pelos órgãos envolvidos na promoção do Leilão 13/2015, que incluíram os atos 

justificatórios do certame e o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA). Em 

virtude da complexidade que envolve o certame, demandou-se ainda a realização de inspeção na 

Aneel. 

11. A análise detectou diversas incoerências, dentre as quais, o descasamento entre a data de 

necessidade das instalações e os prazos construtivos, além de inadequações dos elementos que levam à 

formação da RAP teto, concernentes tanto às variáveis econômicas, cujos ajustes propostos repercutem 

sobre todo o leilão, quanto à precificação de investimentos, que demandam correções mais pontuais, 

porém de efeitos materialmente significativos, aplicáveis a lotes específicos. Algumas das medidas 

propostas requerem a realização de estudos, com vistas a aperfeiçoamento das metodologias que 

subsidiarão futuras concessões do setor. 

12. Ademais, chama a atenção a heterogeneidade do conjunto de lotes que compõem o leilão, no 

que tange à maior criticidade e urgência de entrada em operação de alguns dos empreendimentos com 

relação a outros e também quanto aos diferentes níveis de atratividade envolvidos, possivelmente 

relacionados a substanciais diferenças entre os riscos associados a cada um deles.  

13. Nesse quadro, considerando o ambiente de investimentos mais restrito, os lotes que possuem 

maior atratividade ou rentabilidade para o setor privado não necessariamente coincidem com os 

empreendimentos cuja implantação é prioritária sob a ótica do interesse público, que pode vir a ser 

preterido.  

14. Diante dessas restrições mercadológicas e econômicas, pode ser conveniente que o MME e a 

Aneel reavaliem o quantitativo e a conformação dos lotes que compõem o Leilão 13/2015 – Aneel, 

considerando tais limitações, assim como os critérios de urgência e relevância. Para os leilões futuros, 

avaliações que ponderem esses aspectos também são recomendadas. 

15. Isto posto, passo a comentar acerca das principais inadequações apontadas no exame lavrado 

pela unidade técnica, bem como as respectivas propostas saneadoras. 

I. Descasamento entre a data de necessidade das instalações e os prazos de construção e medidas 

alvitradas pelos órgãos envolvidos visando o sucesso do leilão 
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16. Verificou-se que o prazo de necessidade para a entrada em operação das instalações elétricas 

dos lotes que compõem este leilão não está compatibilizado com o prazo de sua construção e com as 

datas previstas para o início da operação estabelecidos no edital. Depreende-se desta constatação a 

existência de prejuízos para o sistema elétrico nacional, ainda que num cenário mais otimista, de 

completo sucesso do leilão e das concessões. Afinal, eventuais atrasos na implementação das linhas 

implicam problemas de diversas ordens, de alcance regional ou geral, a exemplo de limitações na 

transferência de energia entre submercados, sobrecarga das linhas existentes, diminuição de 

redundâncias e deficiência no escoamento de alguns empreendimentos de geração, com consequentes 

aumento do custo da energia, risco maior de apagões e diminuição da segurança energética, conforme 

já abordado no decorrer deste voto. 

17. Registre-se que a Aneel procedeu à ampliação dos prazos de implantação das obras 

principalmente em razão das dificuldades de licenciamento ambiental e do impacto de questões 

fundiárias, possivelmente associados aos resultados não exitosos de alguns dos lotes em certames 

anteriores. Por outro lado, o estabelecimento das datas de necessidade dos empreendimentos incumbe 

ao Poder Concedente, que também envolve os trabalhos de planejamento do setor, atividade a cargo da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

18. Esse problema demanda a adoção de ajustes, adequando o edital do leilão às premissas do 

planejamento da expansão do sistema elétrico. Nesse ponto, estou de acordo com a análise 

empreendida pela secretaria especializada e com as recomendações de medidas saneadoras por ela 

propostas.  

19. Acerca das ações de alcance mais imediato, mostra-se conveniente que o MME, com o apoio 

da EPE, da Aneel e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), compatibilize a oferta de 

empreendimentos de transmissão em leilões às limitações mercadológicas e econômicas, 

estabelecendo, como critério de escolha, a urgência e a relevância dessas instalações para o sistema. 

20. Sobre as ações de longo prazo, percebe-se, primeiramente, que há uma necessária correlação 

com o setor de geração, cujo planejamento deve ser harmonizado com o planejamento da implantação 

da transmissão, considerando as dificuldades e peculiaridades enfrentadas na expansão deste setor. 

Sendo assim, é pertinente recomendar ao MME e à EPE que levem em conta nos estudos sobre a 

expansão do sistema de geração elétrica as limitações mercadológicas/econômicas inerentes à 

expansão da rede de transmissão. 

21. Ainda com relação a essa questão, verifica-se também uma necessidade de coordenação dos 

órgãos responsáveis pelo planejamento (MME, EPE e ONS) com o regulador (Aneel), de forma a 

antecipar o planejamento da expansão do setor de transmissão e a compatibilizar os prazos de 

implantação verificados com as datas de necessidade de entrada em operação das instalações elétrica, 

cabendo expedir recomendação nesse sentido. 

22. Adicionalmente, se mostra especialmente preocupante a situação de alguns dos lotes 

ofertados, cuja necessidade de implantação é crítica, e que já estiveram presentes em vários leilões 

anteriores, sem que houvesse interessados. 

23. Sobre esse problema, a unidade técnica salienta que pode haver elementos específicos nesses 

lotes que justifiquem o cálculo da RAP teto mediante variáveis distintas daquelas adotadas na regra 

geral. Exemplifica que o custo de capital próprio pode comportar a inclusão de parcela adicional de 

risco, se necessário e justificável no caso concreto.  

24. Portanto, cabe recomendar à Aneel sobre a conveniência de realizar estudos específicos 

acerca dos empreendimentos para os quais, sucessivamente, não se apresentaram interessados em 

leilões anteriores, de forma a identificar riscos ou custos existentes no caso concreto, que não tenham 

sido precificados no cálculo da RAP teto, para que, assim, atue no sentido de mitigá-los ou de ajustar a 

remuneração, com o fim de aumentar sua atratividade. 

II. Precificação da RAP teto do leilão  

25. Primeiramente, é importante relembrar que o cálculo da RAP teto de leilão considera um 

concessionário eficiente, por meio da simulação de um fluxo de caixa, construída com base nas 

entradas (RAP) e saídas, as quais incluem custos com projetos, obras civis, compra de equipamentos, 
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operação e manutenção, licenciamento ambiental, regularização fundiária, dentre outros. Esses itens 

são distribuídos ao longo do tempo da concessão, acrescendo-se uma taxa interna de retorno adequada 

ao tipo de empreendimento. 

26. Observo também que para o cálculo da RAP máxima de cada empreendimento de 

transmissão, a Aneel adota uma modelagem econômico-financeira que utiliza os seguintes parâmetros 

regulatórios: (i) estimativa de investimento, isto é, os custos de construção das instalações; (ii) dos 

custos de operação e manutenção dessas instalações; e (iii) o custo de capital. 

27. A seguir, exponho os principais pontos das constatações da unidade técnica acerca dos itens 

que compõem a RAP teto definida para este leilão. 

II.1. Taxa interna de retorno  

28. A definição da taxa interna de retorno utiliza o método Weighted Average Cost of Capital 

(WACC), em que são ponderados os custos de capital próprio e de terceiros na proporção de sua 

participação no capital do empreendimento.  

29. O percentual de participação e o custo do capital de terceiros foram calculados de acordo 

com os parâmetros de financiamento do BNDES. Já o custo de capital próprio foi determinado com 

base na metodologia do Capital Asset Pricing Model (CAPM), a qual pressupõe que, quanto mais 

elevado o risco envolvido no negócio, maior deve ser o retorno esperado, de forma a atrair os 

investimentos.  

30. Em razão da redução de interesse dos proponentes verificada nos últimos leilões, as referidas 

metodologias passaram recentemente por uma reavaliação, e foram normatizadas na Nota Técnica 

(NT) 27/2015-SRM-SCT-SGT/ANEEL, de 5/2/2015. Os valores de seus parâmetros também foram 

atualizados para o presente certame. 

II.1.1. Custo de Capital Próprio – CAPM – uso do Beta Misto 

31. A unidade técnica aponta a inadequação da metodologia adotada pela Aneel para a obtenção 

da denominada variável Beta, que integra o cálculo do CAPM. De forma sucinta, essa variável 

expressa a volatilidade de uma ação com relação às variações do mercado. A atribuição de um valor 

mais elevado, normalmente superior a 1, a essa variável significa que a ação sofre oscilações maiores 

com relação ao mercado, indicando que o negócio é mais arriscado, fato que pode respaldar o aumento 

da remuneração do investimento de forma a compensar a atratividade. Nesse caso, o ativo denomina-se 

agressivo. Por outro lado, valores menores, situados entre 0 e 1, apontam riscos mais baixos, podendo-

se prescindir de elevação da remuneração. Aqui, tem-se um ativo defensivo. 

32. A modelagem do CAPM, recentemente alterada pela Aneel, inovou ao contemplar dois 

valores para a variável Beta ao longo do tempo de concessão. Durante o período de construção da linha 

de transmissão, é adotado o “Beta construção civil”, de perfil agressivo (igual a 1,02), que tem por 

parâmetro uma lista de sete empresas americanas de construção pesada do índice Dow Jones Heavy 

Construction, enquanto, no restante do prazo da concessão, se considera o valor do Beta do setor 

elétrico desalavancado, equivalente a 0,4316. 

33. Em uma primeira avaliação dessa nova metodologia, no âmbito do TC 005.865/2015-8, que 

tratou do Leilão Aneel 7/2015, o TCU considerou a solução tecnicamente incongruente, determinando, 

no item 9.2.3 do Acórdão 1.293/2015 – Plenário, que a agência elaborasse “estudos técnicos com 

vistas a reavaliar a formulação do Capital Asset Pricing Model (CAPM), especificamente quanto à 

variável Beta, bem como a estrutura do capital, ambos utilizados no modelo de precificação da RAP, 

encaminhando ao Tribunal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os resultados obtidos, acompanhados 

de toda a fundamentação teórica que os embasou”. 

34. A Aneel encaminhou os referidos estudos (Nota Técnica 164/2015-SEM-ANEEL), contendo 

a fundamentação teórica adotada pela agência na definição do modelo, os quais foram objeto de 

análise nesta oportunidade. 

35. Com base em análise tecnicamente aprofundada e coerente, detalhada no relatório que 

precede este voto, a unidade técnica reitera que o modelo Beta misto utilizado pelo regulador é 

inconsistente do ponto de vista metodológico. Pontua, dentre outros aspectos, que a inclusão do Beta 

do setor de construção civil americano representaria um risco muito maior que o real vivenciado pelo 
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setor, ao ter por base empresas de grande porte que operam, predominantemente, em atividades 

offshore/onshore de exploração de petróleo e gás e industriais, realidade muito distante das empresas 

brasileiras que atuam na construção de linhas transmissão de energia elétrica. 

36. Dessa forma, considero acertada a proposta de determinação à agência para que se abstenha 

de utilizar o Beta de construção civil pesada no âmbito deste e dos futuros leilões de transmissão. 

II.1.2. Custo de Capital Próprio – CAPM – Risco País 

37. A unidade técnica também assinala incoerências nos valores históricos atribuídos ao custo de 

capital próprio. Não obstante a deterioração do cenário econômico ocorrida de 2014 para 2015, 

culminando, inclusive, com a perda do grau de investimento do País pelas agências de classificação de 

risco, o custo de capital próprio considerado pela agência regrediu nesse período. 

38. A metodologia do CAPM compreende, em sua expressão matemática, o prêmio de risco País 

a partir da mediana dos dados correspondentes a uma série histórica de 15 anos, não se mostrando, 

dessa forma, apto a refletir as condições atuais de mercado, que exercerão grande influência sobre a 

decisão dos investidores. Há proposta no sentido de corrigir tal falha, a qual acolho em essência. 

39. Neste ponto, faço uma ligeira modificação na redação da proposta aviltada pela secretaria, no 

intuito de torná-la mais precisa quanto à necessidade de alteração dos procedimentos da metodologia 

até então vigente, de forma a deixar clara a maior ênfase que deve ser dada ao atual contexto 

econômico-financeiro do país na modelagem da variável em discussão. 

II.1.3. Custo de Capital de Terceiros 

40. Acerca do custo de capital de terceiros, o Tribunal já questionou, por ocasião do Acórdão 

1.293/2015 – Plenário, a metodologia atualmente empregada pela Aneel, que considera, 

exclusivamente, as taxas e condições de financiamento do BNDES para a definição do percentual de 

alavancagem do WACC e do custo de capital de terceiros. 

41. O modelo não se mostra aderente à realidade por não comportar a possibilidade de os 

investidores buscarem financiamentos em outras fontes que não o banco de fomento, a exemplo da 

emissão de debêntures incentivadas, criadas pelo art. 2º da Lei 12.431/2011. Ademais, o BNDES tem 

reduzido sua participação no financiamento dos empreendimentos de transmissão. Por outro lado, a 

opção por debêntures incentivadas tem sido cada vez mais significativa, conforme dados indicados no 

relatório precedente.  

42. Outro fator que também não está sendo ponderado na modelagem da agência diz respeito ao 

lapso temporal para o aporte do capital de terceiros, no caso, do BNDES. A fiscalização evidencia que 

em leilões anteriores, esse prazo tem sido de, pelo menos, três anos. Essa diferença representa um 

custo adicional de captação que não está sendo considerado. 

43. Portanto, faz-se necessário também que a Aneel corrija sua metodologia de precificação de 

custo de capital de terceiros e de alavancagem do setor, de forma que os valores calculados sejam mais 

aderentes a realidade, estimados de forma justa ao incorporar o fluxo de caixa, visando à mensuração 

adequada da RAP teto. 

II.2. Análise dos investimentos 

 44. O presente acompanhamento também se debruçou sobre a verificação das estimativas de 

investimento, isto é, dos custos de construção das instalações, que correspondem a uma outra categoria 

de parâmetros regulatórios que compõem a formação da RAP dos empreendimentos de transmissão, 

além dos já examinados.  

45. A principal ferramenta utilizada pela agência para compor essas estimativas é o Banco de 

Preços, formado por unidades modulares de subestações e de linhas de transmissão. 

II.2.1. Processamento manual das planilhas geradas pelo Banco de Preços da Aneel 

46. A unidade técnica apontou impropriedades nos procedimentos de manipulação dos dados 

gerados pelo referencial, necessários para fins de ajuste na composição de custo de alguns 

empreendimentos. Foram identificadas falhas na aplicação de fórmulas matemáticas concernentes aos 

cálculos dos custos dos investimentos dos lotes F e G, que oneraram indevidamente os valores 

previstos para suas obras.  
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47. Um outro equívoco que acometeu as estimativas de investimentos do Lote E dizia respeito ao 

fator de correção para as linhas de transmissão com extensão inferior a 30 km previsto na 

NT 149/2010-SER/Aneel, de 25/05/2010. Ambas as falhas foram informadas à Aneel ainda no 

decorrer dos trabalhos de fiscalização, e a agência procedeu às devidas correções em tempo, não sendo 

mais necessárias determinações para ajuste nestes casos. 

48. Outras falhas foram verificadas nos lotes F, G e H, relativas a critérios inadequados de 

previsão do percentual de alteamento das estruturas desses empreendimentos. Sobre este apontamento, 

não houve tempo de se demandar da agência as justificativas ou correções pertinentes. Portanto, faz-se 

necessário que a Aneel reavalie a aplicação da metodologia estabelecida na NT 0233/2013-SCT/Aneel, 

no que diz respeito ao cálculo dos investimentos desses três lotes, de modo a traduzir suas 

particularidades concernentes à necessidade de alteamento das estruturas.  

49. Um erro mais rudimentar foi detectado no Lote Q, referente ao prazo de construção dos 

empreendimentos. Nos atos justificatórios, a agência definia prazo de 60 meses para execução das 

obras, enquanto na planilha de cálculo dos investimentos, adotou-se o prazo de 48 meses. Importante 

destacar que essa falha implica proporcional redução na RAP teto do lote, com impacto negativo sobre 

sua atratividade, considerando, ainda, que o empreendimento já figurou em quatro leilões anteriores 

sem ofertas. Faz-se necessário determinar à agência a correção deste prazo. 

50. Em vista dos diversos problemas identificados, considerando seus impactos significativos 

sobre a estimativa dos custos dos investimentos e definição da RAP teto, mostra-se pertinente a 

expedição de determinação à Aneel para que registre todas as alterações manuais realizadas nas 

planilhas de investimento submetidas ao TCU por disposição da IN 27/1998-TCU, com a indicação da 

data, descrição e responsável por cada modificação, bem como da data e do responsável pela revisão 

da planilha. 

II.2.2. Estimativas de preços de Compensadores Estáticos (CER) 

51. Esses equipamentos representam parcela significativa dos custos dos investimentos de alguns 

lotes. Apresentam certa criticidade por serem sensíveis a variações cambiais e por suas especificações 

não se encontrarem adequadamente representadas no Banco de Preços da Aneel. Sendo assim, a 

agência teve de recorrer a cotações junto a fornecedores para esses equipamentos. 

52. A unidade técnica verificou falhas de diversas naturezas nos procedimentos de obtenção e 

contabilização dessas cotações nas estimativas, que desconsideravam ou tratavam inadequadamente 

aspectos relevantes como divergências de datas-base, fornecimento referente a cotações unitárias ou a 

contratações do tipo turnkey, bem como regimes de tributação distintos.  

53. Por isso, concordo com a proposta oferecida pela unidade técnica acerca de determinação 

para que a Aneel, no âmbito deste e dos próximos leilões, utilize a mesma base temporal de valor em 

todos os seus cálculos envolvendo CER que não estejam listados em seu Banco de Preços e também 

que desenvolva e aplique metodologia sistemática e consistente no cálculo dos custos totais de 

instalação a partir de cotações do equipamento unitário e cotações turnkey.  

II.2.3. Cabos 795 Tern com 6 subcondutores por fase 

54. Consta previsão de utilização de cabos com essas especificações nos  lotes A, B, C, F, G e H.  

Contudo, por se tratar de um tipo de instalação de uso recente, o Banco de Preços de referência da 

Aneel ainda não possui cotação específica para esta configuração. As adaptações necessárias 

procedidas pela agência apresentaram algumas inconsistências referentes ao cálculo da taxa de 

depreciação e do percentual associado ao custo de terrenos e servidão. Portanto, cabe recomendar à 

Aneel que efetue as correções necessárias. 

II.2.4. Custos fundiários das regiões de Maribuba e Utinga 

55. As regiões de Marituba e Utinga comportam áreas de adensamento populacional urbano 

intenso, nas quais se localizará a linha de transmissão (LT) 230 kV Marituba – Utinga C3/C4, 

contemplada no lote V. Com isso, há grande probabilidade de trechos com necessidade de relocação 

imobiliária.  

56. A fiscalização detectou impropriedades nos procediemtos de cálculo do valor da indenização 

devida em razão da desapropriação do imóvel, que podem levar a estimativas de valores não 
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condizentes com o preço de mercado dos imóveis. Sendo assim, cabe determinar à agência que, ao se 

abster de utilizar o Banco de Preços para avaliação fundiária, utilize estudos de avaliação dos custos 

fundiários realizados em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

II.2.5. Cronograma de Desembolso de Investimentos 

57. Para os todos os lotes que integram o Leilão 13/2015-Aneel, o prazo de concessão previsto é 

de 30 anos. No entanto, a Aneel estipulou diferentes prazos – 60, 48, 42 e 36 meses – para a execução 

das obras que compõem os diferentes lotes, afirmando que, para tanto, adotou como critérios os prazos 

máximos para obtenção da Licença de Instalação (LI), e o tempo médio de emissão do termo de 

referência e de elaboração de EIA/RIMA ou obtenção de LI por meio de Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), considerando, ainda, o porte do empreendimento e as dificuldades de liberação 

fundiária e ambiental.  

58. Em vista disso, verifica-se que os prazos de realização das obras incluem um período 

considerável para obteção do licenciamento ambiental, que correspondem a desembolsos 

significativamente menores que os dispendidos naqueles anos seguintes em que somente as obras são 

executadas. Essa assimetria tem impactos no custo da RAP teto e deve ser considerada em sua 

estimativa para melhor adequação à realidade. Portanto, deve ser expedida determinação à Aneel,  para 

que desenvolva estudos com vista a estimar o desembolso médio previamente à obtenção da licença 

ambiental, condizente com as práticas das concessionárias, e que as adote no cálculo da RAP dos 

próximos leilões, de forma que o cronograma de desembolso que precede à obtenção de licença 

ambiental seja compatível com as práticas médias verificadas em seus estudos. Importante ressaltar 

que a determinação não deve abranger o leilão sob análise, tendo em vista que o tempo necessário para 

o desenvolvimento desses estudos pode representar um ônus superior aos benefícios de seus resultados 

para o caso concreto. 

59. Por fim, visando à efetividade das medidas propostas, deve-se determinar à agência 

reguladora que encaminhe a este Tribunal, antes da publicação do edital do leilão, as planilhas 

eletrônicas e as RAP teto com a implementação das correções indicadas neste trabalho.  

60. No mais, considera-se que a agência atendeu, do ponto de vista formal, aos requisitos 

previstos nos arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso I, da IN-TCU/1998, para a desestatização referente ao Leilão 

13/2015 – Aneel.  

61. Finalmente, não posso deixar de registrar meu reconhecimento pelo esforço empreendido por 

toda a equipe técnica envolvida no presente trabalho, dada a elevada qualidade das análises efetuadas, 

que, mais uma vez, prestarão valiosas contribuições para o aperfeiçoamento dos procedimentos 

atienentes às concessões do setor elétrico. 

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto ao Plenário. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 288/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 033.940/2015-0 

2. Grupo I – Classe VII – Desestatização 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União 

4. Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) e Ministério de Minas e Energia (MME) 

5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: SeinfraElétrica 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do primeiro estágio do Leilão 

Aneel 13/2015, para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, 

referente à construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais 

instalações, a serem integradas à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com 

fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição de 1998, c/c os arts. 45, da Lei 8.443/1992, 6º, § 1º, 

da Lei 8.987/1995, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões 

expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica atendeu 

aos requisitos previstos nos arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso I, da Instrução Normativa – TCU 27/1998 

para a desestatização de que trata o Leilão 13/2015-Aneel; 

9.2. determinar à Aneel que promova as alterações para reprecificação da Receita Anual 

Permitida (RAP) teto do Leilão 13/2015-Aneel e de futuros leilões, quando aplicável, em 

conformidade com o que se segue: 

 9.2.1. abstenha-se de utilizar o Beta do setor de construção civil pesada na metodologia de 

cálculo do custo de capital próprio, por incoerência técnico-teórica, ausência de fundamentação e 

duplicidade no cômputo do adicional de risco; 

9.2.2. promova ajustes no cálculo do Risco Brasil realizado a partir da séria histórica deste índice 

para que o custo de capital próprio seja compatível com o atual contexto econômico-financeiro do 

País; 

9.2.3. revise os percentuais de alteamento de estruturas de aço autoportante e estaiadas adotados 

no  cálculo dos investimentos dos Lotes F, G e H, consoante a aplicação da metodologia 

consubstanciada na NT 0233/2013-SCT/Aneel, de modo a traduzir as reais particularidades das obras 

desses lotes; 

9.2.4. corrija o prazo de construção dos empreendimentos do Lote Q, de forma a haver coerência 

entre os atos justificatórios e a planilha de cálculo da RAP respectiva; 

9.2.5. utilize a mesma base temporal de valor em todos os seus cálculos envolvendo 

Compensadores Estáticos de Reativos que não estejam listados no Banco de Preços de referência, e 

aplique metodologia sistemática e consistente no cálculo dos custos totais de equipamentos obtidos a 

partir de cotações; 

9.2.6. utilize, nos leilões futuros, quando renunciar aos valores constantes do Banco de Preços, 

estudos de avaliação dos custos fundiários realizados em conformidade com as normas técnicas de 

avalição de imóveis em vigor; 

9.2.7. destaque, nos próximos leilões, relativamente às planilhas de investimento submetidas ao 

TCU no âmbito da IN 27/1998-TCU, todas as alterações manuais realizadas, com a indicação de, no 

mínimo, data da modificação, descrição da modificação, identificação do responsável pela 

modificação, data da revisão da planilha e identificação do responsável pela revisão; 

 9.3. determinar à Aneel que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente estudos, 

devidamente fundamentados, preferencialmente com dados reais do setor de transmissão, para 

adequada precificação da RAP teto de leilão, com relação aos seguintes aspectos: 

9.3.1. alavancagem financeira e custo de financiamento; 

9.3.2. desembolso médio anual previamente à obtenção de licença ambiental e até a implantação 

total de empreendimentos; 

9.4. recomendar à Aneel que revise e corrija o cálculo dos custos do terreno e do pagamento de 

servidão, além da taxa de depreciação das linhas de transmissão, contempladas nos lotes A, B, C, F, G 

e H, que possuam instalações de cabo 795 Tern com 6 subcondutores; 

9.5. recomendar ao MME e à EPE que considerem no planejamento da expansão do sistema de 

geração elétrica as limitações mercadológicas e econômicas inerentes à expansão da rede de 

transmissão; 

9.6. recomendar ao MME, com o apoio da EPE, da Aneel e do ONS, que: 
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9.6.1. ajuste a oferta de empreendimentos de transmissão em leilões às limitações 

mercadológicas e econômicas, estabelecendo, como critérios de escolha, a urgência e a relevância 

dessas instalações para o sistema; 

9.6.2. antecipe o planejamento da expansão do setor de transmissão, de forma a compatibilizar os 

prazos de implantação verificados com as datas de necessidades de entrada em operação das 

instalações elétricas; 

9.7. recomendar ao MME e à Aneel que reavaliem o Leilão 13/2015-Aneel, ante as possíveis 

restrições mercadológicas e econômicas, e considerem tais restrições na definição do quantitativo e da 

conformação de lotes e investimentos a serem ofertados, levando em conta critérios de urgência e 

relevância dessas instalações para o sistema; 

 9.8. recomendar à Aneel que realize estudos específicos relacionados aos empreendimentos que 

sucessivamente não tiveram interessados em leilões anteriores, para identificar, no caso concreto, 

riscos ou custos não precificados no cálculo da RAP teto, e atue no sentido de mitigá-los ou ajustar a 

RAP teto de forma a tornar atrativos esses empreendimentos; 

 9.9. determinar à Aneel que encaminhe ao TCU, antes da publicação do edital, as planilhas 

eletrônicas e as RAP teto corrigidas; 

 9.10. restituir os autos à SeinfraElétrica para verificação das modificações decorrentes desta 

deliberação e dos estágios seguintes do acompanhamento. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0288-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE VII – PLENÁRIO 

TC 005.043/2011-5  

Natureza: Revisão de Ofício de Ato de Admissão. 

Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR. 

Interessados: José Carlos Ciccarino (CPF 358.525.779-87) e Ricardo Herrera (CPF 003.018.348-

06).  

Representação legal: não há. 

 

SUMÁRIO: ADMISSÃO. ATOS JÁ REGISTRADOS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. 

REVISÃO DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS CONCURSOS. 

ILEGALIDADE DOS ATOS. INSUBSISTÊNCIA DOS REGISTROS. 

 

RELATÓRIO 

 

  Trata-se de novo exame dos atos de admissão de José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, à 

vista de possíveis irregularidades em suas admissões no Instituto Federal do Paraná – IFPR, 

consideradas legais pelo acórdão 2.646/2011 – 2ª Câmara. 

2. Sorteada relatora, determinei a realização de novo exame pela unidade técnica, nos termos do 

art. 260, §2º, do Regimento Interno desta Casa. 
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3. A instrução da Secretaria de Fiscalização de Pessoal informou, inicialmente, que “ainda não se 

transcorreu cinco anos da deliberação que apreciou os supracitados atos de pessoal. Destaca-se ainda 

que em função das novas informações levantadas já houve o encaminhamento de diligência ao IFPR 

(peça 65), e já com resposta acostada aos autos (peça 74).” 

4. Informou, ainda, que, no certame dos servidores José Carlos Ciccarino e Ricardo Herreira, 

“não houve a devida transparência nos procedimentos adotados pela Comissão Julgadora, quebrando a 

isonomia do concurso e consequente desrespeito ao princípio da impessoalidade.” 

5. Fundamentou esse posicionamento na análise do edital do certame, que: 
 “(...) indica que o concurso será composto pelas seguintes fases: prova escrita, análise de currículo, prova 

didática e defesa do currículo (item 7.4). Sendo considerado classificado o servidor que obtiver nota igual ou 

superior a 7,0 (item 7.6).  

17. Após a fase de inscrições, o item 6 do edital previa a formação de Comissão Julgadora que seria a 

responsável pela atribuição das notas aos candidatos, conforme se depreende da documentação apresentada no 

TC 018.606/2012-1 (peças 102 a 105) e no Edital (peça 106).  

18. Apesar do edital ser silente quanto a formação da Comissão Julgadora, observa-se que o tema é 

normatizado por Resolução interna do órgão. A Resolução nº 03/2009 do Conselho Superior do Instituto Federal 

do Paraná – órgão de Administração Superior do IFPR – (peça 107) que estabelece normas de concurso público 

para a carreira do magistério daquela Instituição determina que:  

‘Art. 16. As Comissões Julgadoras serão compostas de 3 (três) professores da carreira do magistério, 

sendo 02(dois) do IFPR e 01(um) da rede externa. 

§ 1° – Se constatada a impossibilidade de indicação de professores da carreira do magistério no IFPR, a 

Comissão Julgadora poderá ser composta por professores da rede externa.’ 

19. No concurso de José Carlos Ciccarino, o Diretor do Instituto Federal do Paraná Luiz Gonzaga Alves 

de Araújo indicou os servidores Irineu Mario Colombo – Instituto Federal de Alagoas, Luiz Carlos Eckstein – 

IFPR e Rosa Mariko Kaetsu – IFPR para a composição da Comissão Julgadora do concurso público. Entretanto, 

verifica-se que o servidor Irineu Mario Colombo, único membro externo na composição da Comissão Julgadora 

foi substituído pelo servidor Marcos Herreiras de Oliveira – IFPR, conforme se depreende da Ata de Instalação 

da Comissão Julgadora (peça 102, folha 5 e 6). 

20. No concurso de Ricardo Herreira, fato semelhante ocorreu. Apesar dos concursos serem de áreas de 

conhecimento diferentes (química e arquitetura) o servidor Irineu Mario Colombo foi substituído pelo servidor 

Luiz Carlos Eckstein do próprio IFPR (peça 105, folhas 5 e 19).  Os outros dois membros: Irapuru Haruo 

Flórido e Andréa dos Santos Rodrigues também eram servidores do IFPR. 

21. O candidato José Carlos Ciccarino já era servidor do IFPR, na função de Diretor do Núcleo de Ensino 

a Distância (peça 108).  

22. O objetivo da norma é evitar situações como a observada nos concursos públicos em foram aprovados 

os servidores José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, ou seja, a indesejada proximidade entre os membros da 

banca e entre os membros da banca e os candidatos, pois o concurso público deve observar em todas as suas 

fases o princípio da impessoalidade, especialmente quando determinado conjunto de servidores é responsável 

por atribuir notas e mesmo desclassificar candidatos de concursos públicos. 

23. No caso do servidor José Carlos Ciccarino, inicialmente verificou-se o respeito a norma, pois foi 

nomeado servidor de rede externa ao IFPR – Irineu Mario Colombo. Entretanto, por razões não explicitadas, o 

professor da rede externa foi substituído por um professor suplente do próprio IFPR e não por um professor 

também de rede externa. Ou seja, o professor Irineu deveria ter sido substituído pelo professor suplente Eden 

Januário Netto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

24. O próprio servidor Irineu Mário Colombo já havia sido servidor do IFPR nos anos de 2009 e 2010 e 

estava como Reitor Pro Tempore no Instituto Federal de Alagoas à época do concurso de José Carlos Ciccarino 

e Ricardo Herrera. 

25. Evidente que o mero relacionamento profissional entre o candidato do concurso público e membros 

da banca examinadora não se mostra suficiente para a quebra do princípio da igualdade entre os candidatos 

inscritos e eventualmente afastar a impessoalidade que deve ser norteadora nos concursos públicos. Entretanto, 

em conjunto com o desrespeito a composição estatuída em norma regulamentadora, os atos praticados pela 

Comissão Julgadora também não se coadunam com os princípios norteadores dos concursos públicos.  

26. No concurso do servidor Ricardo Herrera, a falta de zelo na composição da Comissão Julgadora é 

demonstrada também na substituição sem qualquer indicação das razões e em desconformidade com a 

Resolução 03/2009 citada acima (peça 107). Além disso, os Editais 03/2010 e 04/2010 foram publicados no 
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mesmo dia e hora (14 de maio de 2010 às 08:00h) com a composição constando o nome do servidor Irineu 

Mario Colombo (peça 105, folhas 11 e 12). Já a ata da prova escrita (também realizada no mesmo dia 14 de 

maio de 2010 às 08:00h) a composição foi alterada, constando o servidor Luiz Carlos Eckstein, evidenciando a 

falta de zelo na Comissão que seria responsável por atribuição das notas, pois tanto a ata como os editais foram 

publicados no mesmo dia e horário, contudo com composições distintas (peça 105, folha 13). 

27. Fato corroborado com a análise dos editais e atas subsequentes. Pois a ata da realização da leitura da 

prova escrita e atribuição de nota (peça 105, folha 15) foi publicada no mesmo dia e horário (14 de maio de 

2010, às 14:00) que o Edital 05/2010 (peça 105, folha 17) em que o servidor Ricardo Herrera foi relacionado 

como não eliminado na prova escrita. Também na comparação entre o Edital 09/2010 (peça 105, folha 25) que 

relaciona o candidato Ricardo Herrera como não eliminado na prova de análise de currículo (dia 18 de maio de 

2010, às 14:00h) e a ata da realização da prova de análise de currículo – iniciada no mesmo dia e horário do 

edital de resultado (18 de maio de 2010, às 14:00h) 

28. No concurso do servidor José Carlos Ciccarino a Comissão Julgadora apresentou documentação de 

realização de prova didática no dia 19/05/2010 às 16h:00, entretanto a lista dos candidatos presentes na prova 

didática; relação dos candidatos não eliminados na prova didática; critérios de avaliação para a prova de defesa 

do currículo; relação dos candidatos com a data e os horários para a realização da prova de defesa do currículo; 

data e horário para a realização da sessão pública de divulgação dos resultados e classificação, já estavam 

previamente elaborados com o nome de José Carlos Ciccarino, em 18/5/2010, ou seja, um dia antes da própria 

realização da citada prova didática. Com grosseira correção a mão, conforme se verifica no TC 018.606/2012-1 

(peça 102, folha 26 a 29). 

29. No TC 018.606/2012-1 (peça 105, folhas 72 e 73), o Auditor Altamiro Manoel da Silva, argumenta: 
‘No mesmo dia, 19/5/2010, às 17h00, a comissão elaborou a ata da realização da prova de defesa do currículo pelo 

candidato José Ciccarino. Às 18h45, a comissão listou o seu nome como único candidato presente na referida prova. Em 

18/5/2010, às 18h00 (corrigido à mão para 19/5/2010), a comissão tornou público que José Carlos Ciccarino havia sido o 

candidato classificado na prova de defesa do currículo. Desprezando a data, observa-se que o horário de divulgação da 

relação dos candidatos não eliminados (18h00) foi antes mesmo do horário da sua presença na própria prova (18h45min) 

do dia 19/5/2010. Ato contínuo, às 19h00, a comissão divulgou as notas obtidas pelos 03 (três) candidatos participantes do 

concurso, bem como suas classificações, indicando que em função das médias globais alcançadas o candidato José Carlos 

Ciccarino havia logrado o primeiro lugar.’ 

30. Outro fato que demonstra a quebra dos princípios constitucionais da impessoalidade e da motivação 

dos atos administrativos no concurso de José Carlos Ciccarino é a falta de qualquer informação sobre as razões 

das atribuições de notas nas fases e a consequente eliminação dos candidatos. Verifica-se que na prova escrita, 

foi atribuída a candidata Tatiana Santini Trevisan nota 5,2 e a Miriam Machado Cunico nota 5,9 (peça 102, 

folhas 15, 16 e 36). Frise-se que não demandaria maiores esforços da comissão o zelo de proceder a necessária 

motivação da atribuição das notas de apenas 5 candidatos, quando em plano mais abrangente verificamos que 

diversas bancas examinadoras o fazem em concursos com centenas, por vezes milhares de candidatos. 

31. Entretanto, a correção de todos os candidatos ocorreu em 30 minutos – conforme se depreende da ata 

da realização da leitura da prova escrita e atribuição das notas, pois às 16h00 houve reunião da comissão 

julgadora para atribuição das notas (peça 102, folha 15) e às 16h30 houve o edital da relação dos candidatos não 

eliminados (peça 102, folha 17). Tudo no dia 14 de maio de 2010. 

32. A falta de motivação da atribuição da nota, além de ferir princípio da administração pública brasileira, 

não permite qualquer tipo de discussão quanto a correção da prova. Pois, a atribuição da nota se deu de maneira 

subjetiva e sem qualquer formalização ou publicidade dos fatores que levaram a Comissão Julgadora a atribuir 

determinada nota a cada candidato. Além disso, houve açodamento no processo de correção, pois em apenas 30 

minutos houve a atribuição da nota de 5 candidatos e além disso a elaboração de Edital Público com a 

eliminação de duas candidatas. 

33. No mesmo sentido, são as razões para a eliminação das candidatas Neusa Nogueira Fialho e Eliane 

Siqueira Razzoto pela Comissão Julgadora na fase de defesa de currículo. Apesar da Comissão de Homologação 

das Inscrições (composta por servidores diferentes da Comissão Julgadora) ter verificado que as candidatas 

cumpriram o item 1.2.1 do edital, conforme se depreende da justificativa do indeferimento de inscrição de duas 

outras candidatas (peça 102, folha 3) e o deferimento da inscrição de Neusa Nogueira Fialho e Eliane Siqueira.  

34. Além disso, não há qualquer justificativa ou documentação que demonstre a comprovação das normas 

do edital por parte do candidato José Carlos Ciccarino, e a não comprovação por parte das outras candidatas. 

35. Os fatos narrados no TC 018.606/2012-1 (peças 102 a 105) indicam claramente a quebra dos 

princípios constitucionais norteadores dos concursos públicos na administração pública brasileira, como o da 

impessoalidade, motivação dos atos administrativos e publicidade. 

36. Os indícios de irregularidade contrariam a jurisprudência pátria: 
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 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. NULIDADE DO CONCURSO 

PARA O CARGO DE PROFESSOR TITULAR DE PISICOLOGIA DA UFMG. PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR COMO CANDIDATO. SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. VIOLAÇÃO À REGRA DA 

IMPESSOALIDADE E DA IGUALDADE NO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. AVALIAÇÃO POR MEIO DE PROVA. 

INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTANTE NO ART. 37, II, DA CF. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS 

SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. NULIDADE DO 

CERTAME. 1. Constatado que as autoras referem-se, objetivamente, a fatos determinados, afasta-se a preliminar de 

inépcia da inicial levantada pelos apelantes. 2. Da condição particular do apelante, como chefe do departamento 

organizador do concurso público para o cargo de professor titular daquele mesmo departamento, bem como membro da 

Congregação competente para indicação dos membros da comissão julgadora e homologação do parecer da referida 

comissão, exsurge situação privilegiada em relação aos demais concorrentes, o que não se coaduna com o espírito do 

concurso público, que tem a impessoalidade como elemento essencial. 3. Se pretendia participar do processo seletivo para 

o cargo de professor titular, deveria o apelante ter se afastado previamente de referidos cargos, participando em pé de 

igualdade com os outros candidatos. 4. A regra constante do art. 37, II, da Constituição da República, ao exigir o 

provimento de cargo, função ou emprego público por meio de concurso público, pretende que o acesso possa ser disputado 

por todos em plena igualdade. 5. O legislador constituinte estabeleceu (art. 37, II) que o acesso a cargo ou emprego 

público, ressalvados os cargos em comissão, requer a aprovação do interessado em concurso público de provas ou provas 

e títulos. Da regra, decorre a inarredável conclusão de que não atende ao comando constitucional concurso público que 

não estabeleça, no mínimo, avaliação por meio de prova. 6. Não obstante o edital qualificar como "provas" a avaliação de 

"defesa de tese" e "seminário", o certame não se ajusta à disposição constitucional, na medida em que tais exames, da 

forma como executados, não se valeram de critérios objetivos. Precedentes do STF. 7. Não houve, ademais, qualquer 

justificação (motivação) dos examinadores em relação às notas conferidas aos candidatos. 8. A conjugação das 

circunstâncias mencionadas, a saber, a participação do chefe do Departamento de Psicologia e da Congregação no 

certame, a inexistência de prova no sentido do art. 37, II, da Constituição Federal, bem como o caráter subjetivo das 

avaliações, são fatos que levantam fundadas suspeitas sobre eventual favorecimento dos aprovados em detrimento dos 

demais concorrentes. 9. É irrelevante que se comprove, efetivamente, tal favorecimento, pois as circunstâncias apontadas 

são suficientes para demonstrar clara violação à moralidade administrativa e ao princípio constitucional da isonomia, o 

que, por si só, macula o certame. 10. Apelações improvidas. DJ DATA:16/12/2005 PAGINA:63, QUINTA TURMA, TRF1” 

 

‘ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TITULAR EM 

SOCIOLOGIA. IRREGULARIDADES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA 

MORALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. DEMONSTRADA A COMPOSIÇÃO INADEQUADA DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO, A FERIR NORMA DA RESOLUÇÃO QUE REGE O CERTAME, IMPÕE-SE A 

SUA ANULAÇÃO. 2. APELAÇÃO IMPROVIDA.DJ - Data::27/10/2000 - Página::1867, Terceira Turma, TRF5’ 

 

37. Constata-se pela documentação acostada aos atos que não houve a devida correção e zelo na condução 

do procedimento dos concursos públicos em tela. Não apenas na falta de motivação dos atos, atribuições de 

notas sem a publicidade e possibilidade de eventuais recursos como também na formação das Comissões 

Julgadoras dos concursos. Candidato exercendo atividade de gerência no próprio Instituto, fato que por si só 

trazia a necessidade premente da organização do certame respeitar a necessidade de membros externos à rede de 

professores do IFPR para a devida isenção e impessoalidade no julgamento do concurso público. 

38. Considerando o exposto, evidencia-se que o concurso público está eivado de irregularidades e não 

respeitou a finalidade última de um processo seletivo público, selecionar sem favoritismos, perseguições e 

discriminações o candidato mais adequado para ocupar os cargos públicos.” 

6. Com essa fundamentação, propôs a Sefip considerar ilegais os registros dos atos de admissão 

de José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao 

TCU – MPTCU. 

 É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Por determinação do acórdão 1.332/2013 - 2ª Câmara, foi encaminhada à Sefip cópia do TC 

018.606/2012-1, para avaliação da conveniência e da oportunidade de proceder à revisão de ofício dos 

atos de admissão de José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Paraná – IFPR, considerados legais pelo acórdão 2.646/2011-2ª Câmara. 
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2. Após instrução preliminar daquela unidade técnica, acatei sua proposta e determinei o 

reexame da matéria, conforme o art. 260, §2º, do Regimento Interno, à vista, inclusive, de não haverem 

transcorrido cinco anos da deliberação que apreciou aqueles atos. 

3. No mérito, acompanho as propostas da Sefip e do MPTCU quanto à revisão de ofício dos atos 

para considera-los ilegais e recusar seu registro, em face das irregularidades ocorridas nos certames 

seletivos dos servidores. 

4. Como explicitado no relatório que precedeu este voto, houve “quebra dos princípios 

constitucionais norteadores dos concursos públicos na administração pública brasileira, como o da 

impessoalidade, motivação dos atos administrativos e publicidade.” 

5. De forma mais concreta, constatou-se que houve várias incorreções na condução dos certames, 

porquanto, não fora a falta de motivação dos atos, atribuições de notas sem publicidade e a 

impossibilidade para interposição de eventuais recursos, como concluiu a instrução, houve, ainda, 

irregularidades na formação das comissões julgadoras.  

6. Adicionado a tudo isso, um dos candidatos, José Carlos Cicccarino, ocupava a função de 

diretor no próprio Instituto, “fato que por si só trazia a necessidade premente da organização do 

certame respeitar a necessidade de membros externos” na composição da comissão julgadora, 

conforme previa a própria norma do IFPR. 

7. Com esse quadro, foi possível constatar, já na representação que deu fundamento a estes autos 

(TC 018.606/2012-1), que “no mesmo dia, 19/5/2010, às 17h00, a comissão elaborou a ata da 

realização da prova de defesa do currículo pelo candidato José Ciccarino. Às 18h45, a comissão listou 

o seu nome como único candidato presente na referida prova. Em 18/5/2010, às 18h00 (corrigido à 

mão para 19/5/2010), a comissão tornou público que José Carlos Ciccarino havia sido o candidato 

classificado na prova de defesa do currículo. Desprezando a data, observa-se que o horário de 

divulgação da relação dos candidatos não eliminados (18h00) foi antes mesmo do horário da sua 

presença na própria prova (18h45min) do dia 19/5/2010. Ato contínuo, às 19h00, a comissão divulgou 

as notas obtidas pelos 03 (três) candidatos participantes do concurso, bem como suas classificações, 

indicando que em função das médias globais alcançadas o candidato José Carlos Ciccarino havia 

logrado o primeiro lugar”. 

8. Assim, em linha com que expôs a unidade técnica, e registrando que os interessados tiveram 

oportunidade de se manifestar nos autos, só resta concluir que “o concurso público está eivado de 

irregularidades e não respeitou a finalidade última de um processo seletivo público, selecionar sem 

favoritismos, perseguições e discriminações o candidato mais adequado para ocupar os cargos 

públicos.” 

 Desta forma, acompanho as propostas da Sefip e do MPTCU e voto por que este Plenário adote 

a minuta de acórdão que ora lhe submeto. 

  

 

ACÓRDÃO Nº 289/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 005.043/2011-5.  

2. Grupo I – Classe VII – Revisão de Ofício de Ato de Admissão. 

3. Interessados: José Carlos Ciccarino (CPF 358.525.779-87) e Ricardo Herrera (CPF 

003.018.348-06). 

4. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip. 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício de atos de admissão julgados legais pelo 

acórdão 2.646/2011-2ª Câmara. 
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ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pela relatora e com fundamento nos artigos 1º, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e 1º, 

VIII, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em: 

9.1. rever de ofício o acórdão 2.646/2011-2ª Câmara, no tocante aos atos de admissão de José 

Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, considerá-los ilegais e tornar insubsistentes os respectivos 

registros; 

9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná que: 

9.2.1. cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa 

omissa; 

9.2.2. dê ciência do inteiro teor deste acórdão aos interessados; 

9.2.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta 

deliberação, por cópia, comprovantes da data em que os interessados tomaram conhecimento desta 

deliberação; 

9.3. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, à 

Controladoria-Geral da União. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0289-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE VII – PLENÁRIO 

TC 011.043/2013-0  

Natureza: Revisão de Ofício (em Aposentadoria). 

Unidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí – 

Funasa/PI.     

Interessado: Paulo de Tarso Silva Lopes (CPF 022.798.513-34). 

Representação legal: André Nascimento Cruz (OAB/PI 5.849).  

 

SUMÁRIO: REVISÃO DE OFÍCIO. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTADOS/MUNICÍPIOS. INTERESSADO NÃO REGIDO 

PELA LEI 1.711/1952. OITIVA. ILEGALIDADE. BOA-FÉ. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA. 

 

RELATÓRIO 

 

  Adoto como relatório a instrução elaborada na Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip, 

acolhida por seus dirigentes e pelo Ministério Público junto ao TCU – MPTCU: 
“INTRODUÇÃO 

1.  Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes (CPF 022.798.513-34), 

ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí.  

2.  O ato de alteração de aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes foi apreciado por esta Corte de 

Contas pela legalidade mediante Acórdão 3.436/2013-TCU-1ª Câmara, sessão de 4/6/2013 (peça 6).  
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HISTÓRICO  

3.  A Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, mediante Ofício 

25/SOCAD/SEREH/SUEST-PI/FUNASA, de 22/12/2014, considerando relatório de Auditoria Interna da 

Fundação Nacional de Saúde, encaminhou relação de servidores que estão recebendo adicional de tempo de 

serviço (ATS) em percentual incorreto, em razão de ter sido incluído no cálculo do adicional períodos 

trabalhados no Estado e/ou Municípios (peça 9).  

4. Na relação encaminhada, consta o nome do ex-servidor Paulo de Tarso Silva Lopes. O inativo recebe o 

percentual de 28%, mas o correto seria receber 17%. Em consequência, esta Unidade Técnica, conforme 

instrução constante à peça 13, propôs a autorização, pelo relator sorteado, de novo exame do ato de número de 

controle 10367934-04-2013-000008-2, para fins de revisão de ofício do Acórdão 3.436/2013-TCU-1ª Câmara, 

que julgou legal ato de aposentadoria do referido ex-servidor, em face da constatação de violação à ordem legal.  

5. A Secretaria das Sessões promoveu o sorteio do novo relator (peça 15). A relatora sorteada, mediante 

despacho anexado à peça 16, reencaminhou os autos à Sefip, visando a instrução do feito. 

6.  Assim, esta Unidade Técnica realizou a oitiva do interessado, por meio do Ofício 9.161/2015-

TCU/Sefip (peça 17). A correspondência foi recebida no endereço do aposentado Paulo de Tarso Silva Lopes 

em 11/8/2015, conforme Aviso de Recebimento-AR anexado à peça 18. O interessado manifestou-se sobre a 

oitiva, por meio de seus advogados, conforme documentação anexada à peça 19.  

EXAME TÉCNICO  

Resposta à oitiva  
7.  O ex-servidor Paulo de Tarso Silva Lopes, por intermédio de seus advogados, apresentou os seguintes 

argumentos em relação ao recebimento do adicional de tempo de serviço no percentual discutido (peça 18):  

 a) alega que as informações enviadas a este Tribunal pela Superintendência Estadual da Funasa no 

Estado do Piauí, mediante Ofício 25/SOCAD/SEREH/SUEST-PI/FUNASA, de 22/12/2014, estão 

descontextualizadas, visto que o “gestor do ente federal no Estado do Piauí, escudado nas orientações emanadas 

da Presidência do Órgão, em 17.11.2011, na forma e termos contidos no Memorando nº 

098/SOCAD/SEREH/SUEST-PI/FUNASA, justificou a situação e, por conta e risco, decidiu pela ininterrupção 

da situação” (peça 18, p. 3);  

 b) informa que o interessado foi notificado da abertura do processo administrativo 25235.009.011/2013-

55, instaurado com o objetivo de regularizar o percentual do pagamento do adicional por tempo de serviço (peça 

18, p. 3);  

 c) alega que os atos da Administração Pública possuem presunção de legalidade e legitimidade (peça 18, 

p. 4);  

 d) alega que a concessão discutida foi deferida antes do advento da Lei 8.112/1990 e regulamentada na 

forma e termos da Resolução PRE-047, de 22/7/1987, da Presidência da então Fundação Serviços de Saúde 

Pública (peça 18, p. 4);  

 e) a responsabilidade pela continuidade dos pagamentos, a título de anuênios por tempo de serviço 

prestado ao Distrito Federal, Territórios e Municípios, após o advento da Lei 8.112/1990, apesar dos constantes 

apontamentos da auditoria do órgão, foi exclusivamente assumida pela Administração da FUNASA (peça 18, p. 

5);  

 f) registra que os valores recebidos possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé, não sendo 

justo e razoável penalizar o servidor público por erro ou equívoco da Administração Pública, uma vez que o 

servidor já recebe há anos a vantagem neste valor (peça 18, p. 5-6);  

 g) enfim, solicita o acolhimento da defesa para que o ato de aposentadoria seja considerado legal, além 

de que o órgão limite-se à adequação do percentual devido de vantagem pecuniária a título de anuênios, 

excluindo o tempo computado de serviços prestado à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, no período de 

15/3/1971 a 10/5/1981 (peça 18, p. 6).  

8.  Foram anexados aos autos cópia dos seguintes documentos:  

 a) relatório de auditoria operacional realizada na Superintendência Estadual da FUNASA no Piauí (peça 

18, p. 10-16);  

 b) cópia de defesa apresentada pelo interessado no processo administrativo 25235.009.011/2013-55, 

endereçado à Chefe do Setor de Recursos Humanos da Funasa, solicitando que a administração abstenha-se de 

reduzir o percentual devido a título de anuênios e que não efetue nenhum desconto a título de reposição ao 

erário, já que os valores foram recebidos de boa-fé (peça 18, p. 21-33). 

Análise dos argumentos apresentados 

9. O interessado, nas suas alegações, discorreu sobre a origem do pagamento indevido, argumentando que 

não pode ser responsabilizado pelos valores recebidos ao longo do tempo, pois a decisão de conceder e pagar os 
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anuênios em valor superior ao permitido pela lei foi única e exclusivamente da Administração Pública. Nesses 

termos, pede que seja reconhecida a sua boa-fé, dispensando-o da reposição ao erário das quantias recebidas 

indevidamente.  

10.  Não se vislumbra nos autos má-fé por parte do interessado. Restou demonstrado que foi a 

administração da ex-Fundação de Serviços de Saúde Pública, hoje Funasa, quem concedeu a vantagem dos 

anuênios ao inativo no percentual indevido, com base na Resolução da Presidência PRE-047, de 22/7/1987. 

Assim, pode ser aplicada a Súmula TCU 106, dispensando a devolução dos valores indevidamente recebidos até 

a data da ciência pelo órgão de origem do acórdão que vier a ser proferido.  

Adicional de tempo de serviço  

11.  No serviço público federal, com relação ao adicional de tempo de serviço, este foi concedido, 

inicialmente, pelo artigo 146 da Lei 1.711/1952, nos percentuais de 15%, ao funcionário que contasse 20 anos 

de efetivo exercício e de 25%, a partir de 25 anos de efetivo exercício. Posteriormente, com o advento da Lei 

4.345/1964, a gratificação por tempo de serviço – GATS passou a ser da seguinte forma, conforme disposição 

contida no seu art. 10, abaixo transcrito:  

Art. 10. A gratificação adicional a que se refere o artigo 146 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 

passará a ser concedida, na base de 5% (cinco por cento), por quinquênio de efetivo exercício, até 7 (sete) 

quinquênios.  

12.  Com a publicação da Lei 8.112/1990, o artigo 67, em sua redação original, estabelecia o seguinte:  

Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço 

público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 40.  

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anu+9ênio.  

13.  Contudo, essa redação foi alterada pela Lei 9.527, de 10/12/1997, passando o mencionado dispositivo 

a ter novo comando com limite máximo:  

Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada cinco anos de 

serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o 

limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que 

investido o servidor em função ou cargo de confiança.  

14. Por fim, o artigo 67 foi revogado pela Medida Provisória 2.225-45, de 2001. A referida norma, em seu 

art. 15 assim dispôs:  

Art. 15. Revogam-se:  

(...)  

II - o inciso III do art. 61 e o art. 67 da Lei no 8.112, de 1990, respeitadas as situações constituídas até 8 

de março de 1999.  
15.  O servidor Paulo de Tarso Silva Lopes aposentou-se no cargo de médico em 19/9/2007, com base no 

artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003. Posteriormente, o fundamento foi alterado o art. 3º da EC 47/2005 

(esta alteração é o objeto do ato em comento). Ingressou no serviço público em 11/5/1981 possuindo no órgão 

federal 26 anos, 4 meses e 16 dias de tempo de serviço. Quando ingressou no órgão era regido pela CLT 

passando com a publicação da Lei 8.112/1990 ao regime estatutário, ou seja, não foi regido pela Lei 1.711/1952. 

Assim, considerando-se o tempo de serviço prestado à atual FUNASA, o ex-servidor possui 17 anos, 10 meses e 

1 dia de tempo de serviço para fins de apuração do adicional de tempo de serviço, fazendo jus a anuênios no 

percentual de 17% (11/5/1981 a 8/3/1999).  

16.  No entanto, atualmente o inativo está recebendo 28% de anuênios, uma vez que foi computado 

período laborado junto à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (15/3/1971 a 10/5/1981), contrariando 

jurisprudência desta Corte de Contas, proferida nos Acórdãos 1.717/2005- TCU-1ª Câmara e 524/2007-TCU-1ª 

Câmara. Transcrevemos a ementa do Acórdão 524/2007-TCU- 1ª Câmara:  

3. O tempo de serviço municipal [estadual], prestado sob a égide do Decreto 31.922/1952, pode ser 

computado para fins de gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor tenha ingressado no serviço 

público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952  

17.  No ato de alteração de aposentadoria tratado neste processo, consta 10 anos, 2 meses e 1 dia de tempo 

de serviço público estadual, 1 ano e 6 meses de licença prêmio contada em dobro e 15 dias de licença para 

tratamento da própria saúde. O tempo de serviço público estadual pode ser computado para a aposentadoria do 

interessado, mas não pode ser utilizado para fins de anuênios. O tempo relativo a licença prêmio do inativo 

também não pode entrar no cálculo dos anuênios, pois para apuração do adicional de tempo de serviço 

considera-se apenas tempo de serviço público efetivo.  

18.  Assim, o ato de alteração de aposentadoria está ilegal, pois registra o pagamento de anuênios no 

percentual de 28%, quando o correto seria 17%. Desta forma, considerando que ainda não transcorreram cinco 
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anos da prolação do Acórdão 3.436/2013-TCU-Primeira Câmara, requisito temporal previsto no art. 260, § 2o, 

do Regimento Interno do TCU, pode este Tribunal proceder a revisão de oficio do ato de aposentadoria de Paulo 

de Tarso Silva Lopes, passando a considerá-lo ilegal, em razão do pagamento incorreto dos anuênios.  

Informações adicionais 

19. O ato inicial de aposentadoria do interessado foi julgado legal, no âmbito do TC 016.134/2012-5, e 

também apresenta o pagamento incorreto de anuênios. No referido processo, há proposta de revisão de ofício do 

Acórdão 4.741/2012-TCU-1ª Câmara. 

CONCLUSÃO  
20.  Verifica-se que ato de aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes apresenta irregularidade no 

pagamento do adicional de tempo de serviço em percentual de 28%, haja vista que o interessado faz jus a 17%.  

21. Assim, o ato de alteração de aposentadoria do interessado deverá ser considerado ilegal, cabendo 

proposta para que seja revisto de ofício o Acórdão 3.436/2013-TCU-1ª Câmara, com base no §2º do artigo 260 

do Regimento Interno do TCU, uma vez que ainda não decorreram 5 anos da publicação do mencionado 

acórdão.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

22.  De conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c o 

art. 169 do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as verificações feitas pela unidade técnica, na forma 

prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno-TCU, propõe-se:  

 a) seja revisto de ofício o Acórdão 3.436/2013-TCU-1ª Câmara, para que considere ilegal o ato de 

aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes (CPF 022.798.513-34), em virtude do pagamento de adicional por 

tempo de serviço em percentual incorreto;  

 b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem 

do acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;  

 c) determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí que:  

 c.1) no tocante aos anuênios, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao 

TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno 

do TCU, 8o, caput, da Resolução 206/2007-TCU e 15, caput, da Instrução Normativa 55/2007-TCU;  

 c.2) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao 

interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao 

TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido;  

 c.3) emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade detectada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da ciência desta deliberação, com apoio no art. 262, § 2º, do regimento Interno do TCU; e  

 c.4) informe o teor do acórdão que vier a ser prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, 

comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução 170/2004-TCU.” 
 É o relatório. 
 

  

 

VOTO 

 

 Trata-se de revisão de ofício do acórdão 3.436/2013-1ª Câmara, que considerou legal o ato de 

alteração da aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes, ex-servidor da Superintendência Estadual 

da Fundação Nacional de Saúde no Piauí – Funasa/PI.  

2. A revisão de ofício foi desencadeada a partir de auditoria interna da Funasa que listou 

servidores que receberiam adicional de tempo de serviço (ATS) em percentual incorreto, em razão de 

terem sido incluídos no cálculo daquela vantagem períodos trabalhados em estado e/ou município. 

Dessa lista constou o nome de Paulo de Tarso Silva Lopes, que estaria a receber o percentual de 28%, 

quando o correto seria receber 17%. 

3. Notificado, o interessado alegou, em síntese, que: (i) não pode ser responsabilizado pelos 

valores recebidos ao longo do tempo; (ii) a responsabilidade pela concessão e pagamento em valor 

superior foi da Administração Pública; e (iii) o recebimento da vantagem, de boa-fé, por tempo 

prolongado, fê-la passar a compor sua remuneração e tornar-se de natureza alimentar, o que 

impediriam a Administração de desconstituir unilateralmente o ato a integrou a seu patrimônio 
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jurídico. Adicionalmente, solicitou, caso sejam rejeitados seus argumentos, seja dispensada a reposição 

ao erário das quantias recebidas indevidamente. 

4. A Sefip examinou e rejeitou a defesa apresentada, no que foi acompanhada pelo MPTCU. 

5. Endosso tal posicionamento da unidade técnica e da Procuradoria e incorporo seus 

fundamentos às minhas razões de decidir. 

6. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob a égide do Decreto 31.922/1952 pode 

ser computado, para fins de gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor tenha ingressado no 

serviço público federal na vigência da Lei 1.711/1952. Esse não é o caso do interessado, admitido 

como estatutário apenas a partir da edição da Lei 8.112/1990, cujo art. 103, inciso I, já dispunha que o 

tempo de serviço municipal ou estadual seria contado apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade. 

7. De igual forma, o tempo relativo à licença prêmio do inativo não pode entrar no cálculo dos 

anuênios, pois o art. 67 da Lei 8.112/1990, em sua redação original, estipulava que esse adicional seria 

devido pelo tempo de serviço público efetivo. 

8. Relativamente ao recebimento da parcela por tempo prolongado, ressalto que esta revisão de 

ofício obedece ao prazo de cinco anos estipulado pelo Regimento Interno deste Tribunal para alteração 

suas próprias decisões. Ademais, obedece ao devido processo legal, no qual foram assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, nos termos exigidos pela Constituição Federal e pelas decisões judiciais 

que tratam de tema de mesma natureza. 

9. No que toca ao caráter alimentar dos valores impugnados e à boa-fé do interessado, os 

pareceres e esta relatora reconhecem tais condições ao proporem a dispensa da restituição das quantias 

recebidas indevidamente pelo inativo até este julgamento. 

Posto isso, sigo as manifestações da Sefip e do MPTCU e voto porque o Tribunal adote a 

deliberação que submeto à sua consideração. 

 

TCU, Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 

 
 

  

 

ACÓRDÃO Nº 290/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 011.043/2013-0.  

2. Grupo I – Classe VII – Revisão de Ofício (em Aposentadoria). 

3. Interessado: Paulo de Tarso Silva Lopes (CPF 022.798.513-34). 

4. Unidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí – 

Funasa/PI. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip. 

8. Representação legal: André Nascimento Cruz (OAB/PI 5.849). 

9. Acórdão: 

 VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício do acórdão 3.436/2013-1ª Câmara, que 

considerou legal o ato de alteração da aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes, ex-servidor da 

Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí – Funasa/PI, com 

posterior informação de inclusão de percentuais de adicional de tempo de serviço sem amparo legal.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c § 

o 2º do art. 260 do Regimento Interno, em: 
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 9.1. revisar de ofício o acórdão  3.436/2013-1ª Câmara, considerar ilegal o ato de alteração da 

aposentadoria de Paulo de Tarso Silva Lopes, em virtude do pagamento de adicional por tempo de 

serviço em percentual incorreto, e negar seu registro;  

 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a 

data da ciência deste acórdão pelo órgão de origem, com base na Súmula TCU 106;  

 9.3. determinar à Funasa/PI que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta 

deliberação:  

9.3.1. cesse pagamentos relativos aos anuênios ora impugnados, sob pena de ressarcimento das 

quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 

 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade detectada, com apoio no art. 262, 

§ 2º, do Regimento Interno; e  

9.3.3. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito 

suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução 

dos valores indevidamente recebidos após a notificação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução 

TCU 170/2004.   

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0290-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

  

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO I – CLASSE V – PLENÁRIO 

TC 012.626/2011-2  

Natureza: Relatório de Auditoria. 

Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.  

Responsáveis: Albertino Alves Ribeiro (CPF 992.458.257-87), Cerix Soares de Azevedo (CPF 

328.776.686-49), Eduardo San Pedro Siqueira (CPF 408.811.307-10), Flávio Ferreira Fernandes (CPF 

870.730.057-34), Harley Frambach de Moura Junior (CPF 011.041.667-80), Ivan Ferreira Carmo (CPF 

789.044.807-44), Ivan José do Couto Pinna Barbosa (CPF 094.318.497-55), José Cezar Rodrigues dos 

Santos (CPF 461.973.977-49), João Roberto Nunes (CPF 719.251.557-49), Luiz Antonio Ferreira 

Neves (CPF 349.164.829-72), Mildce de Jesus Moreno de Siqueira (CPF 399.776.927-34), Milton 

Reynaldo Flores de Freitas (CPF 298.904.037-49), Márcio Escobar Conforte (CPF 642.807.137-15), 

Pablo César Benetti (CPF 717.947.947-00), Paulo Mario Ripper Vianna (CPF 937.609.907-97) e 

Engenew Engenharia Ltda. (CNPJ 01.001.193/0001-68). 

Interessado:  Congresso Nacional.  

Representação Legal: João Roberto Nunes (carteira de identidade 145.537 – Crea/RJ), 

representando a UFRJ – peça 112.  

 

SUMÁRIO: FISCOBRAS 2011. OBRAS DE EDIFICAÇÕES NA UFRJ. INDÍCIOS DE 

IRREGULARIDADES NA OBRA DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA. ANÁLISE DAS 

RESPOSTAS A OITIVAS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAR 
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DÉBITO. CIÊNCIA SOBRE AS FALHAS OBSERVADAS. INDICATIVOS DE PARALISAÇÃO 

DA OBRA. DETERMINAÇÃO. 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se do relatório da auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo por objetivo verificar, a conformidade das seguintes obras: (i) 

construção da Escola de Belas Artes – EBA; (ii) construção do Instituto de Matemática – IM; e (iii) 

expansão do Bloco “J” do Centro de Ciências da Saúde – CCS (peça 27). 

2. Após análise das respostas apresentadas em atendimento às medidas saneadoras adotadas em 

decorrência do acórdão 2.538/2011 – Plenário (peça 32), a então 1ª Secretaria de Fiscalização de Obras 

– Secob-1 elaborou a seguinte instrução (peça 51): 
“INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de Relatório de Auditoria decorrente de fiscalização efetuada no âmbito do Fiscobras 

2011, que teve como objetivo verificar a conformidade das obras contratadas pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, relativas à expansão do Bloco J do Centro de Ciências da Saúde (CCS), construção da 

Escola de Belas Artes (EBA) e construção do edifício do Instituto de Matemática (IM), todas financiadas com 

recursos do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).  

HISTÓRICO 

2. No período entre 6/5 e 8/7/2011 foi promovida pela 1ª Secretaria de Obras deste Tribunal, no âmbito 

do Fiscobras 2011 (Fiscalis 187/2011), auditoria de conformidade nas obras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

3. O relatório dessa fiscalização (peça 27) conclui pela existência de indícios de irregularidades graves 

que não prejudicam a continuidade – IGC no Edital de Licitação n. 8/2009 e no Contrato n. 3/2010, relativos às 

obras de construção do edifício do Instituto de Matemática da UFRJ. 

4. As irregularidades enquadradas no conceito de IGC foram: projeto básico subdimensionado (item 3.1); 

orçamento do edital incompleto ou inadequado (item 3.2); e formalização de termo aditivo objetivando 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato fora das hipóteses legais (item 3.3).  

5. Também foram constatadas outras sete irregularidades (itens 3.4 a 3.10), todas enquadradas como OI 

(outras irregularidades). 

6. Em 22/9/2011, o Acórdão 2.538/2011-TCU-Plenário (peça 32), além de outras determinações e 

comunicações, determinou (grifos no original):  

9.1. promover a oitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 5º, inciso 

LV, da Constituição Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, se 

manifeste acerca das seguintes ocorrências:  

9.1.1. subdimensionamento do projeto básico/orçamento base da obra do Instituto de Matemática em 

relação aos serviços de fundação e estruturas, em desrespeito aos arts. 6º, inciso IX, 7º, § 4º, e 12 da Lei 

8.666/1993, tendo em vista que, após a contratação, houve a necessidade dos seguintes acréscimos em relação 

aos quantitativos originalmente previstos:  

9.1.1.1. alteração de 10.633kg para 160.486,70kg de ‘aço para armadura CA-50’, representando um 

aumento de 1409%;  

9.1.1.2. aumento de 33,56% no item ‘serviço de concreto estrutural usinado fck=30Mpa’;  

9.1.2. alteração injustificada, no orçamento base da obra do Instituto de Matemática, do tipo de 

fundação prevista nas plantas constantes do projeto básico, de estacas raiz para estacas pré-moldadas, em 

inobservância ao art. 6º, inciso IX, alínea ‘f’, da Lei 8.666/1993;  

9.1.3. formalização do termo aditivo nº 02 do Contrato nº 3/2010, aumentando indevidamente o valor do 

ajuste em razão da execução de fundação com estacas raiz, a despeito de as plantas constantes do projeto 

básico da obra já preverem a execução dessa espécie de fundação, o que representou a inobservância ao 

disposto no item 5.8.4 do Edital nº 8/2009, da UFRJ, e a alteração indevida do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, em afronta ao art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei 8.666/1993, uma vez que a empresa, ao fazer sua 

proposta de preços, tinha conhecimento de sua obrigação de executar o objeto conforme previsto nas plantas e 

desenhos constantes do Projeto Básico;  

9.2. promover a oitiva da empresa Engenew Engenharia Ltda., CNPJ 01.001.193/0001-68, executora 

do Contrato nº 3/2010-UFRJ, com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, se manifeste, caso seja de seu interesse, 

acerca da ocorrência verificada no item 9.1.3 do presente acórdão; 

(...) 

9.5. determinar à Secob-1 que verifique a adequação dos seguintes custos unitários com os preços de 

mercado, emitindo, em sua próxima instrução nestes autos, manifestação acerca de possível sobrepreço em 

razão das alterações promovidas no Contrato nº 3/2010-UFRJ:  

9.5.1. itens ‘aço para armadura CA-50’ e ‘serviço de concreto estrutural usinado fck=30Mpa’; e  

9.5.2. serviços atinentes à execução de fundação com estacas do tipo raiz;  

7. Os Ofícios 478 e 479/2011-TCU/SECOB-1 (peças 34 e 35), cientificaram a UFRJ e a Engenew 

Engenharia Ltda., respectivamente, do conteúdo do Acórdão 2.538/2011-TCU-Plenário. 

8. A Empresa Engenew Engenhara Ltda. compareceu aos autos mediante expediente CE-199-11 (peça 

42), manifestando-se acerca do item 9.1.3 do supracitado Acórdão. 

9. A UFRJ apresentou resposta à oitiva, mediante Ofício GR n. 841/2011 (peça 44), manifestando-se 

acerca das irregularidades apontadas como IGC no relatório de fiscalização. 

10. Em 14/9/2012 a UFRJ encaminhou a este Tribunal, por meio do Ofício GR n. 485/2012 (peça 50), a 

informação de que o estágio de execução física da obra é de aproximadamente 75% e da existência de saldo 

contratual de mais de R$ 2,7 Milhões. Informa também que o prazo contratual para o término da obra é 

10/9/2012, mas que, em virtude de solicitações interpostas pela Empresa contratada, estava em análise pela 

Procuradoria Federal Especializada da UFRJ um pedido de aditivo de prazo de 210 dias para a sua conclusão. 

11. A seguir são apresentadas as justificativas encaminhadas pela UFRJ e pela Empresa Engenew 

Engenharia Ltda., assim como a devida análise técnica.  

EXAME TÉCNICO 

12. Antes de adentrar na análise das manifestações, julga-se oportuno observar algumas questões que 

serão suscitadas durante o presente exame técnico.  

13. Primeiramente, importa frisar que o contrato em tela possui como regime de execução a empreitada 

por preço global, definida pela alínea ‘a’, inciso VIII, art. 6º, da Lei 8.666/93, como aquela em que se contrata 

a execução da obra ou serviço por preço certo e total.  

14. Ao adotar tal regime de execução na contratação de uma obra pública, julga-se existirem duas 

premissas: a primeira, de que o projeto básico está suficientemente detalhado para que as licitantes possam 

formar suas propostas de preço; e a segunda, que o critério de medição não será o da aferição/apropriação dos 

quantitativos unitários, mas sim por etapas, claramente definidas no cronograma físico-financeiro da obra. Ou 

seja, emprega-se a empreitada por preço global quando os quantitativos dos serviços a serem executados 

puderem ser definidos com precisão. Assim, o preço ‘certo e total’ deve ser entendido como aquele que é 

imutável, mantidas as condições originalmente pactuadas, que estabeleceram o equilíbrio econômico-financeiro 

original do contrato. 

15. Espera-se, em uma empreitada por preço global, que os licitantes detenham, no seu ramo de atuação, 

expertise suficiente para identificar eventuais falhas no projeto básico, inclusive no que se refere aos 

quantitativos da planilha orçamentária. Isso porque, caso a incorreção do projeto se refira a erro que poderia ser 

detectado pelo licitante, este deverá arcar com as eventuais omissões e vícios encontrados na planilha 

orçamentária da licitação, ou ainda diferenças entre os quantitativos reais e os de projeto, necessários para a 

consecução do objeto. 

16. Alinhado a esse entendimento, o Edital de Licitação n. 8/2009 é bastante claro ao definir o seguinte 

regramento para todas as licitantes participantes do certame do empreendimento em tela: 

‘5.7  O orçamento analítico é um elemento informativo e de inteira responsabilidade do licitante, não 

podendo o interessado, posteriormente ao procedimento licitatório, arguir omissões, enganos, erros, a fim de 

alterar o Preço Global apresentado na Proposta de Preços, visto que a licitação é procedida sob o regime de 

empreitada por preço global, atendendo simultaneamente às especificações e aos desenhos, partes integrantes 

deste Edital.’ 

(...) 

‘5.8.4  a omissão ou exclusão no orçamento analítico de quaisquer serviços especificados e/ou 

desenhados não exime a contratada de executá-los no cumprimento do contrato, pelo preço global apresentado 

na Proposta de Preços, o mesmo acontecendo com qualquer divergência que possa ocorrer nos quantitativos 

constantes no orçamento analítico e os que realmente serão executados, segundo os desenhos e especificações’. 

17. Outra definição importante é a do princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao qual toda e 

qualquer licitação está submetida, conforme dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93. O caput do art. 41 da mesma Lei 
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aponta na mesma direção ao definir que ‘A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada’. 

18. Passa-se então ao exame das alegações apresentadas pela UFRJ e pela Engenew Engenharia Ltda. 

Oitiva da UFRJ 

19. Inicialmente a UFRJ contextualiza suas ações informando que o aporte de recursos efetuado pelo 

Governo Federal, por meio do programa de reestruturação e expansão da universidade (REUNI), não foi 

acompanhado do planejamento necessário, no que diz respeito à reestruturação dos quadros técnicos junto à 

UFRJ, que pudesse atender à grande demanda de projetos e obras que viriam a ser executados.  

20. Informa também que, para que os recursos não fossem perdidos, houve grande empenho de 

professores e técnicos, no sentido de absorver tal demanda, executando tarefas além de suas atribuições normais, 

para que o programa conseguisse atingir o seu objetivo, que é a expansão do ensino superior público. 

I. Subavaliação de quantitativos  

I.1. Aditivo contratual de 1409% no quantitativo de aço CA-50 (item 9.1.1.1) 

I.1.1. Alegações 

21. A UFRJ informa que devido à urgência da utilização de recursos optou por licitar a obra apenas com 

o projeto básico, sendo que para o projeto estrutural foi desenvolvido apenas o projeto de formas, peça que, 

segundo a UFRJ, fornece informações necessárias para a estimativa orçamentária da obra, enquanto que o 

detalhamento da armadura foi deixado para o projeto executivo, que estaria como encargo da construtora 

vencedora do certame. 

22. Quanto ao quantitativo de aço levado à planilha orçamentária, declara não ter sido subestimativa de 

quantitativo, mas sim erro de digitação no momento do lançamento desse quantitativo estimado na planilha.  

23. Justifica que nenhuma licitante fez qualquer observação a respeito, defendendo então que tal fato 

tenha passado despercebido por todas as licitantes. 

24. Adiante, justifica também ter ocorrido modificação no projeto, por solicitação do próprio Instituto de 

Matemática/UFRJ, em que alterou a utilização da última laje do edifício, de laje de cobertura para laje de piso – 

ou seja, acréscimo de mais um pavimento à estrutura –, com o objetivo de atender a expansão de suas atividades 

decorridas após a elaboração do programa de necessidades que norteou a elaboração do projeto básico. Fato este 

que também contribuiu para o acréscimo efetuado no quantitativo de aço mediante termo de aditamento 

contratual. 

I.1.2. Análise 

25. Da análise da manifestação apresentada pela UFRJ, observa-se pouco zelo na elaboração do 

denominado ‘projeto básico da estrutura’ – projeto de formas – que foi utilizado na licitação. A Lei 8.666/93 

define que o projeto a ser utilizado na licitação deve conter os elementos ‘necessários e suficientes’ para 

caracterizar a obra ou serviço. A Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas, que traz a definição de ‘projeto básico’ e o conteúdo mínimo para cada especialidade, define 

para o projeto estrutural a necessidade de que esse contenha ao menos: desenhos (planta baixa com lançamento 

da estrutura com cortes e elevações), especificações (materiais, componentes e sistemas construtivos), e 

memorial (com método construtivo e cálculo do dimensionamento). Assim, entende-se que complementarmente 

ao projeto de formas e especificações fornecidas na licitação, a UFRJ deveria ter apresentado, no mínimo, 

memorial de cálculo do dimensionamento da estrutura, em que justificasse o quantitativo de aço utilizado na 

planilha orçamentária, para então, cumprir minimamente as disposições legais e a citada Orientação Técnica 

quanto ao projeto básico estrutural. 

26. Verifica-se também ter ocorrido erro grosseiro no lançamento do quantitativo de aço na planilha 

orçamentária e que, independentemente da causa – subestimativa da taxa de aço ou erro de digitação – acarretou 

prejuízo ao interesse público, tendo em vista que, se a estimativa de aço estivesse correta, pela análise das 

propostas de preços apresentadas pelas demais licitantes, a segunda colocada do certame – Tangran Engenharia 

– teria se sagrado vencedora pela apresentação da melhor proposta, conforme indica relatório de auditoria. 

Verifica-se portanto quebra da isonomia do certame.  

27. A alegação de que nenhuma licitante tenha percebido a subestimativa de aço na planilha, não merece 

prosperar em função dois motivos. Primeiro porque uma rápida comparação entre o quantitativo de aço 

(10.633kg) e o quantitativo de concreto (1.293,20m³) da planilha orçamentária demonstra claramente – para 

qualquer licitante com um mínimo de expertise e cuidado na preparação de sua proposta de preços –, que 

tratava-se de equívoco em função da baixíssima taxa de aço a ser empregada na estrutura. Segundo que, nesses 

casos, é comum a licitante oferecer pouco ou nenhum desconto em relação ao item que sabidamente está com 

quantitativo subestimado, na expectativa de ter esse serviço aditivado posteriormente. E é exatamente isso o que 
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se constata no caso em questão. O desconto global oferecido pela vencedora da licitação foi de 14,25%, 

enquanto que o desconto oferecido para o item aço CA-50 não foi maior que 5%. Fato este que tende a 

demonstrar que a vencedora da licitação percebeu a subavaliação do quantitativo do aço e esperava se aproveitar 

dela através de aditamento contratual. 

28. Quanto à modificação efetuada no projeto, acréscimo de mais um pavimento em sua estrutura, 

verifica-se que de fato, para essa situação específica, o acréscimo efetuado pode ser considerado admissível, 

pela previsão constante na alínea ‘a’, do inciso I, do art. 65 da Lei 8.666/93. Porém, é preciso ponderar que, 

mesmo considerando essa alteração de projeto, a totalidade do acréscimo efetuado, de 1409% no quantitativo de 

aço, não pode ser atribuído unicamente a tal alteração.  

29. Assim, é necessária uma divisão qualitativa do acréscimo na quantidade de aço ocorrido após a 

elaboração do projeto executivo. Uma parte – justificável – decorrente da alteração de projeto promovida pela 

UFRJ, que modificou a utilização da última laje do edifício, acarretando aumento no quantitativo de aço, 

enquadrando-se ao disposto na alínea ‘a’, do inciso I, do art. 65 da Lei 8.666/93. O restante – injustificável – 

decorrente de erro na apresentação do quantitativo na fase de projeto básico, conforme admite a própria UFRJ. 

30. Partindo-se da premissa, ainda que bastante conservadora, de que o aumento do quantitativo do 

concreto (de 33,56%) ocorrido após a elaboração do projeto executivo da estrutura tenha ocorrido 

exclusivamente devido à alteração do projeto solicitada pela UFRJ, e, considerando ainda que exista uma 

correlação linear, de que o acréscimo de aço teria atingido essa mesma proporção, chega-se a um quantitativo de 

aço – de forma estimativa – que pode ser considerado como ‘admissível’ de ter incorrido em aditivo contratual, 

em virtude de que sua causa seja a alteração do projeto, e não mero erro de planilha. O quadro a seguir 

demonstra o cálculo estimativo considerado. 

Quadro 1: 

Cálculo estimativo do acréscimo admissível no quantitativo de aço 

 Projeto Básico Projeto Executivo 
% 

Acréscimo 

Concreto 

30MPa (m³) 
1.293,20 1.727,26 33,56% (A) 

Aço CA-50 (kg) ? (B) 

Planilha original: 

10.633,00 (C) 

Aditivos: 149.853,70 (D) 

Total: 160.486,70 (E) 

33,56% 

(premissa 

adotada) 

B = E / ( 1 + A )        B = 120.156,43 kg.    Quantitativo estimado de aço para a estrutura sem a 

alteração do projeto proposta pela Administração e que deveria constar na planilha orçamentária da 

licitação. 

Acréscimo admitido (F). Quantitativo estimado do acréscimo de aço, decorrente da alteração do 

projeto proposta pela UFRJ, ou seja, admissível de ser aditivada ao contrato em tela. 

F = E – B      F = 160.486,70 – 120.156,43      F = 40.330,27 kg 

Acréscimo indevido (G). Quantitativo estimado de aço, decorrente de erro na estimação ocorrido 

na fase de projeto básico, que poderia ter sido facilmente detectado pela licitante, e que portanto não 

poderia ter sido objeto de aditamento contratual. 

G = B – C     G = 120.156,43 – 10.633,00     G = 109.523,43 kg 

31. Dessa forma, conclui-se pelo acolhimento apenas parcial da justificativa apresentada, em virtude de 

que parte do quantitativo acrescido ao contrato deve ser considerado como indevido, por infringir o disposto no 

art. 3º; na alínea ‘a’, inciso VIII, do art. 6º; e no art. 41, todos da Lei 8.666/93, em concordância com os itens 

5.7 e 5.8.4 do Edital n. 8/2009, propondo a realização de oitiva da UFRJ para que se manifeste acerca da 

irregularidade constatada, objetivando melhor avaliação posterior por parte desta Corte de Contas, quanto à 

possível determinação de repactuação contratual. 

I.2. Aditivo contratual de 33,56% no quantitativo de concreto estrutural 30MPa (item 9.1.1.2) 

I.2.1. Alegação 

32. Declara a UFRJ que o acréscimo no quantitativo do concreto é devido à diferença verificada entre o 

projeto básico utilizado na licitação e o projeto executivo elaborado após a contratação, decorrente da alteração 

da utilização da última laje do edifício, a pedido da própria UFRJ, de laje de cobertura para laje de piso, para 

futura ampliação das atividades do Instituto de Matemática (acréscimo de mais um pavimento na estrutura do 

edifício). 

I.2.2. Análise 
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33. Da análise da justificativa apresentada, verifica-se que, embora não esteja cabalmente comprovado 

que todo o quantitativo de concreto aditivado tenha tido como origem a alteração de projeto proposta pela 

UFRJ, é de se ponderar – de forma conservadora – que tal alteração tenha realmente impactado em boa parte do 

quantitativo acrescido, esclarecendo assim a irregularidade inicialmente apontada. 

34. Assim, acata-se a justificativa apresentada para o acréscimo de concreto efetuado por meio de 

aditamento contratual, pelo seu enquadramento ao disposto na alínea ‘a’, do inciso I, do art. 65 da Lei 8.666/93. 

II. Alteração injustificada de estacas raiz para estacas pré-moldadas na planilha orçamentária da licitação 

(item 9.1.2) 

II.1. Alegação 

35. A UFRJ alega que como não existia no Sinapi o preço para estaca raiz, o orçamentista – 

equivocadamente – no intuito de estabelecer preço para o item ‘estaca’, adotou o preço da estaca pré-moldada. 

36. Informa ainda que pelas informações obtidas na época da licitação, foi ‘obrigada’ a seguir o Sinapi, 

em detrimento da utilização de outras referências oficiais. 

II.2. Análise 

37. Da análise das alegações da UFRJ, verifica-se a ocorrência de grave irregularidade na orçamentação 

da obra, pela substituição indevida na planilha orçamentária de solução prevista em projeto por outra de 

característica e preço diversos, conforme admite a própria Universidade.  

38. A alegação de que foi obrigada a utilizar serviços constantes do Sinapi também não pode prosperar, 

pois a Lei 11.768/2008 (LDO 2009), vigente à época da elaboração do orçamento-base da licitação do 

empreendimento em tela, em seu artigo 109 dispõe claramente que:  

§ 1º Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, poderão ser 

adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da 

administração pública federal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, 

os custos de insumos constantes do SINAPI. 

39. Além disso, essa última alegação é incongruente com a própria planilha orçamentária da licitação, 

que apresenta a fonte do preço de cada serviço. Nela verifica-se que vários preços do orçamento foram obtidos 

de outras fontes, como da SCO/RJ e EMOP, tabelas estas que apresentam preço de referência para estaca raiz, e 

que portanto poderiam ter sido ali obtidos. 

40. Assim, conclui-se pelo não acolhimento da justificativa apresentada, por infringir o disposto nas 

alíneas ‘a’ e ‘f’ do inciso IX, art. 6º, no inciso II do § 2º e § 4º, do art. 7º, todos da Lei 8.666/93, entretanto, em 

virtude da urgência no trato das demais questões apresentadas nessa instrução, propõe-se que a análise quanto a 

uma possível responsabilização decorrente da presente irregularidade seja feita em momento posterior às oitivas 

propostas. 

III. Formalização de termo aditivo para a execução de estacas raiz (item 9.1.3) 

III.1. Alegação 

41. Informa a UFRJ que a formalização de termo aditivo alterando o serviço de estaca pré-moldada para 

estaca raiz, teve como motivo o erro da própria Universidade no momento da licitação, quando da inclusão em 

planilha orçamentária de serviço diverso do especificado em projeto. 

42. Alega não ter ocorrido quebra da isonomia do certame, devido ao fato de que todas as licitantes 

teriam apresentado preços para a estaca pré-moldada, e não para a estaca raiz. 

43. Informa que antes de formalizar o referido aditamento, consultou especialista da própria 

Universidade, o qual confirmou que, em virtude da tipologia de solo existente no local da obra, o tipo de 

fundação mais apropriado para o caso era de fato a estaca raiz.  

44. Dessa forma, após aprovação, por parte da fiscalização, do preço do serviço proposto pela Empresa, a 

minuta do Termo Aditivo foi aprovada pela Procuradoria Federal Especializada junto à Universidade, contendo 

inclusive nova cláusula, segundo a qual caso houvesse outro erro nos quantitativos da planilha, estes seriam 

absorvidos pela Contratada.  

III.2. Análise 

45. Da análise das alegações da UFRJ verifica-se o não atendimento ao disposto no edital da licitação, 

especificamente quanto aos itens 5.7 e 5.8.4 que definem claramente a impossibilidade da licitante vencedora 

requerer alteração no preço global acordado sob a justificativa de erros, enganos ou omissões, por parte da 

Administração, na planilha orçamentária da licitação, nos projetos e/ou especificações. 

46. Não se pode conceber que a própria Administração descumpra condição estabelecida em edital, por 

ferir princípio de vinculação ao instrumento convocatório. 

47. De se perceber, pela análise do projeto básico disponibilizado às licitantes (peça 24), especificamente 
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nas pranchas n. 01 e 04 do projeto estrutural, a indicação clara e objetiva de que o tipo de fundação a ser 

utilizada era a de estacas tipo raiz. 

48. Assim, em função do regime de execução ser o de empreitada por preço global (EPG) e também ao 

disposto no próprio edital (itens 5.7 e 5.8.4), a proposta da licitante deve absorver possíveis erros, omissões e 

vícios eventualmente existentes no projeto, especificações e orçamento, não fazendo jus ao aditamento 

contratual sob tais alegações. 

49. Há de se considerar, contudo, certo percentual de acréscimo contratual relativo à modificação 

efetuada no projeto da estrutura, na medida em que se considerou no seu dimensionamento estrutural a 

sobrecarga de mais uma laje de piso. Tal carregamento sem dúvida acarretou redimensionamento das fundações 

e, por consequência, novo quantitativo de estacas, independentemente de sua metodologia construtiva.  

50. Apenas como forma estimativa, propõe-se que 20% do valor total do serviço de fundação 

efetivamente empregado sejam decorrentes da alteração de projeto solicitada pela UFRJ, já que em seu 

dimensionamento o edifício passou de 5 pavimentos (térreo + 4 pav.) para 6 pavimentos (térreo + 5 pav.). 

Assim, pode se considerar que do total de 2.051 metros de estaca raiz obtidos do projeto executivo, 410 metros 

decorrem da modificação do uso da última laje proposta pela UFRJ, sendo portanto admissíveis de aditamento. 

O restante enquadra-se no entendimento já apresentado, conforme disposto no item 5.7 do edital. 

51. Dessa forma, conclui-se pelo acolhimento apenas parcial da justificativa apresentada, em virtude de 

que parte do quantitativo acrescido ao contrato deve ser considerado como indevido, por infringir o disposto no 

art. 3º; na alínea ‘a’, inciso VIII, do art. 6º; e no art. 41, todos da Lei 8.666/93, em concordância com os itens 

5.7 e 5.8.4 do Edital n. 8/2009, propondo a realização de oitiva da UFRJ para que se manifeste acerca da 

irregularidade constatada, objetivando melhor avaliação posterior por parte desta Corte de Contas quanto à 

possível determinação de repactuação contratual, para que seja suprimido o acréscimo efetuado indevidamente. 

52. De se verificar ainda que a presente irregularidade – aditamento contratual em virtude de erro, 

omissão ou vício da planilha orçamentária da licitação – não se aplica somente ao serviço de estaca raiz, mas 

também para outros serviços que sofreram aditivos sob a mesma alegação, como é o caso de boa parte do 

quantitativo aditivado de aço CA-50 e dos serviços de locação da obra/estacas/pilares. Tal análise será 

apresentada adiante com maior profundidade.  

Oitiva da Engenew Engenharia Ltda. quanto ao item 9.1.3 (item 9.2) 

I. Alegação 

53. Alega a empresa que, conforme detectado pelo próprio Tribunal, o projeto básico continha falhas, 

além de inexistirem ‘elementos essenciais’ como memoriais descritivos da estrutura e das fundações, e que tais 

erros foram cometidos pela UFRJ e não pela empresa contratada. 

54. A Empresa também repudia a ideia de que deveria ter impugnado o edital ou ter apresentado 

questionamento quanto às incoerências entre a planilha orçamentária e o projeto de fundações, declarando que 

esse tipo de constatação só ocorre no momento da execução da obra. 

55. Informa ainda que seguiu a planilha orçamentária (sintética) apresentada pela UFRJ. 

56. Assevera ainda que a responsabilidade sobre o aludido erro não pode ser imputado à Empresa, mas 

sim a quem deu causa. 

II. Análise 

57. Da análise da manifestação da Engenew Engenharia Ltda., verifica-se não ser possível o acolhimento 

da justificativa – de forma análoga ao exposto no item I.3 da presente instrução – pelo mesmo entendimento de 

que o regime de execução de empreitada por preço global não pode admitir aditivos contratuais decorrentes de 

erros, omissões ou vícios existentes no projeto básico utilizado na licitação, inclusive quanto às especificações 

técnicas e planilha orçamentária. 

Análise de preços (item 9.5) 

58. O Acórdão 2.538/2011-TCU-Plenário determinou à Secob-1 a avaliação dos preços praticados nos 

aditivos efetuados pela UFRJ, mais precisamente quanto ao ‘aço CA-50’, quanto ao ‘concreto estrutural usinado 

30MPa’ e também quanto à ‘estaca raiz’. 

59. Da análise da planilha dos termos aditivos efetuados no contrato em tela, verificou-se terem sido 

utilizados, para os itens ‘aço CA-50’ e ‘concreto estrutural usinado 30MPa’ os mesmos preços unitários 

utilizados na planilha de preços do contrato, e verificou-se também que ambos os preços são inferiores aos 

constantes da tabela Sinapi. Dessa forma, não se detecta nenhuma irregularidade quanto aos preços unitários 

praticados para estes itens. 

60. Com relação ao preço do item ‘estaca raiz’, introduzido no contrato por meio do Termo Aditivo n. 

02/2010, ou seja, serviço não constante na contratação inicial, verifica-se ter sido adotado o preço unitário de 
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R$ 419,75/m.  

61. Ocorre que em consulta à tabela da SCO/RJ para a data-base do orçamento da licitação (agosto/2009), 

verifica-se que o preço unitário desse serviço é de R$ 298,32/m (considerando o BDI de 25%). Ou seja, o preço 

unitário utilizado no termo aditivo está 40,70% acima do valor de referência considerado.  

62. Assim, percebe-se um sobrepreço (e decorrente superfaturamento, por já ter sido efetuado o 

pagamento) para o serviço de ‘estaca raiz’ no montante de R$ 249.042,68.  

63. Em virtude do regime de contratação ser o de empreitada por preço global, a análise da simples 

adequação de preços unitários poderia dissimular possível jogo de planilha, pela inclusão de serviços com pouco 

desconto, diminuindo a vantagem auferida pela Administração no momento da licitação. 

64. Dessa maneira, em atendimento ao disposto seguidamente em leis de diretrizes orçamentárias, a 

análise mais adequada para o caso em questão é a verificação da manutenção do desconto oferecido após a 

formalização dos termos aditivos.  Dessa análise, verifica-se que o desconto obtido na licitação foi 14,25%, 

enquanto que o desconto obtido após os termos de aditamento contratuais foi reduzido para 10,05%, acarretando 

desequilíbrio econômico-financeiro contratual em desfavor da Administração no montante de R$ 462.281,86. 

65. Esse desequilíbrio decorre do fato de que o item ‘aço CA-50’, embora possua o mesmo preço unitário 

tanto na planilha orçamentária quanto no termo aditivo, foi um dos itens que menos ofereceu desconto na 

licitação (menos de 5%). Assim, aumento de quantitativo do serviço na planilha por meio de aditamento 

contratual implica em diminuição do desconto global oferecido.  

66. Além disso, o preço unitário adotado no aditamento para a estaca raiz também está bastante acima 

daquele que pode ser considerado como referência, o que também contribui com a redução do desconto global 

oferecido pela proposta vencedora da licitação, prática desautorizada pela lei de diretrizes orçamentárias.  

Análise complementar 

67. Embora o Relatório de Auditoria e o Acórdão dele decorrente questionarem somente a validade do 

aditamento contratual relativa à substituição da metodologia construtiva das fundações (de estacas pré-moldada 

para estacas raiz), considerou-se, nessa instrução, estender a mesma análise a outros serviços também 

aditivados. 

68. Vê se que os serviços de ‘locação da obra’, ‘locação de estacas/pilares’, e grande parte do serviço 

relativo ao aço CA-50, foram aditivados sob a justificativa de erro ou omissão da planilha original do contrato, 

ou seja, sob a mesma justificativa do aditamento relativo à estaca raiz.  

69. De se perceber que todos esses serviços – acrescidos sob a alegação de erros ou omissões da planilha 

orçamentária – eram de fácil observação pela proponente e deveriam ter sido questionados à época da licitação, 

pois, ao se deparar com erro de quantitativos no orçamento-base do órgão contratante, em homenagem aos 

princípios da isonomia e do julgamento objetivo, esta deve exercer o direito de impugnar o edital de licitação, 

em consonância com o art. 41, §2º, da Lei nº 8.666/93: 

Art. 41, § 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso. 

70. O aditamento contratual que tem por objetivo remunerar quantitativos maiores do que os previstos no 

orçamento da contratação a preço global constitui ofensa aos princípios (i) da vinculação ao edital da licitação, 

do qual o projeto básico é anexo, por força do art. 40, § 2º, da lei 8.666/1993; (ii) da transparência; e (iii) da 

isonomia. Entende-se, portanto, que se a Administração acolher o pleito de acréscimos de quantitativos estará 

cometendo flagrante quebra da isonomia e privilegiando o licitante pouco zeloso na formulação de sua proposta. 

71. Nessa mesma linha está o entendimento proferido em deliberação do TJDFT (APC nº 3696195-DF. 

Registro do Acórdão nº 83421. DJ 17/4/1996 p.5.588.): 

Não se justifica a cobrança por serviços extraordinários, se a obra foi contratada por preço global, 

máxime se o item questionado achava-se claramente previsto no edital e nas plantas, apesar de omitido no 

caderno de especificações. Dúvida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar para a licitação. 

72. Dessa forma, entende-se que a administração pública somente deve pagar os quantitativos previstos 

no orçamento, por meio das medições das etapas concluídas, conforme metas quantitativas estabelecidas no 

cronograma físico-financeiro.  

73. Cabe ainda apresentar dispositivo trazido pela Lei 12.309/2010 (LDO 2011), que esclarece de forma 

bastante objetiva a empreitada por preço global: 

§ 6º No caso de adoção do regime de empreitada por preço global, previsto no art. 6º, inciso VIII, alínea 
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‘a’, da Lei nº 8.666, de 1993, devem ser observadas as seguintes disposições: 

(...) 

II - o contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das 

etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da 

assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos 

unitários da planilha de formação do preço; 

74. O entendimento desse regramento trazido pela LDO 2011 é o mesmo já apresentado de que a planilha 

orçamentária da licitação para contratação de obra por empreitada global é apenas assessória, contendo 

quantitativos devidamente estimados e seus respectivos preços unitários para a formação do preço global 

estimado. Após a assinatura do contrato, não há o que se medir nem questionar os quantitativos e/ou preços 

unitários daquela planilha, pois nenhuma aferição/medição será feita com base nela. Importa, a partir de então, 

somente a medição das fases definidas no cronograma físico-financeiro do contrato. 

75. Assim, consideram-se indevidos os aditamentos fundamentados em erros ou omissões da planilha 

orçamentária, projetos e/ou especificações, conforme previsto nos itens 5.7 e 5.8.4 do Edital de Licitação 

n. 8/2009 – por ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da transparência e da 

isonomia – relativos aos serviços de locação da obra (1.1.1), locação de estacas/pilares (1.1.2), mobilização de 

equipamento (2.1.1), assim como, de parte dos quantitativos acrescidos para estaca raiz (2.1.2) e aço CA-50 

(3.1.4.a), conforme quadros apresentados a seguir. 

Quadro 2: 

Planilha do 2º Termo Aditivo: realizado x admissível 

 
Obs.: O custo unitário de referência para estaca raiz foi retirado da tabela da SCO/RJ (data base: 

ago/2009) 

 

Quadro 3: 

Planilha do 3º Termo Aditivo: realizado x admissível 

 
76. Conclui-se assim, pelo superfaturamento no Contrato n. 3/2010-UFRJ estimado em R$ 1.332.090,94, 

decorrente das irregularidades constatadas nos aditivos n. 02 e 03 efetuados na referida contratação. 

77. Cabem, contudo, duas observações. A primeira de que os quantitativos relativos à estaca raiz e ao aço 

CA-50 considerados admissíveis de serem acrescidos ao contrato em tela, em função das alterações promovidas 

no projeto da estrutura, podem ser objeto de análise mais aprofundada pela UFRJ, pois o cálculo efetuado pela 

presente instrução, como se pode observar, é apenas estimativo. Assim, melhor metodologia de cálculo com as 

devidas justificativas poderão ser elaborados pela UFRJ e apresentados a este Tribunal.  

serviço
quantidade 

acrescida

custo 

unitário
custo total

preço         

(BDI: 25%)

quantidade 

acrescida

custo 

unitário
custo total

preço         

(BDI: 25%)

1.1.1) locação da 

obra 283,00          10,29         2.912,07      3.640,09           0,00 10,29 0,00 0,00

1.1.2) locação de 

estacas/pilares 299,00          120,00       35.880,00    44.850,00        0,00 120,00 0,00 0,00

2.1.1) mobilização 

equipamento 1,00              8.376,00   8.376,00      10.470,00        0,00 8.376,00 0,00 0,00

2.1.2) estaca raiz 1.367,52      335,80       459.214,68  574.018,35      410,00 238,66 97.850,60 122.313,25

2.2.1.a) aço CA-50 20.055,00    6,00            120.330,00  150.412,50      0,00 6,00 0,00 0,00

Total: 783.390,94      Total: 122.313,25

2º T.A. - ADMISSÍVEL2º T.A. - REALIZADO

serviço
quantidade 

acrescida

custo 

unitário
custo total

preço         

(BDI: 25%)

quantidade 

acrescida

custo 

unitário
custo total

preço         

(BDI: 25%)

3.1.2) concreto 

usinado 30MPa 434,06          310,00       134.558,60  168.198,25      434,06 310,00 134.558,60 168.198,25

3.1.3.a) forma 

compensado 

resinado 293,50          32,30         9.480,17      11.850,21        293,50 32,30 9.480,17 11.850,21

3.1.3.b) forma 

laje nervurada 1.327,19      12,60         16.722,59    20.903,24        1.327,19 12,60 16.722,59 20.903,24

3.1.4.a) aço CA-50 129.798,70 6,00            778.792,20  973.490,25      40.330,27 6,00 241.981,60 302.477,00

Total: 1.174.441,95  Total: 503.428,70

3º T.A. - ADMISSÍVEL3º T.A. - REALIZADO
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78. A segunda que, depois de efetuadas as citadas supressões de quantitativos indevidos, considera-se 

necessária a realização, por parte da UFRJ, de outra análise: a da manutenção do desconto oferecido a favor da 

Administração no momento da licitação, que para a presente contratação foi de 14,25%, preservando assim a 

vantagem inicialmente auferida em atendimento ao disposto seguidamente nas Leis de Diretrizes Orçamentárias. 

CONCLUSÃO  

79. De todo o exposto verifica-se que, em virtude do regime de contratação ser o de empreitada por preço 

global e da inobservância de disposições previstas no edital, carece de previsão legal a celebração de termo de 

aditamento contratual sob a justificativa de erro ou omissões advindas da planilha orçamentária da licitação.  

80. Assim, analisadas as justificativas apresentadas, conclui-se pela existência de irregularidades nos 

termos aditivos n. 02 e 03 efetuados no Contrato n. 03/2010-UFRJ junto à Empresa Engenew Engenharia Ltda., 

acarretando superfaturamento estimado de R$ 1.332.090,94 nas obras de construção do edifício do Instituto de 

Matemática da UFRJ.  

81. Considerando o estágio de execução física atual da obra de aproximadamente de 75% e a existência 

de saldo contratual no valor de mais R$ 2,7 Milhões – conforme informações apresentadas em 14/9/2012 por 

meio do Ofício GR n. 485/2012 pela UFRJ –, considera-se oportuna a repactuação do contrato em tela, para 

que sejam suprimidos os valores irregularmente aditivados, verificando nesse momento a manutenção do 

desconto obtido na licitação.  

82. Para tanto, propõe-se a realização de oitiva da UFRJ e da empresa Engenew Engenharia Ltda., para 

que se manifestem acerca das irregularidades constatadas, objetivando melhor avaliação posterior por parte 

desta Corte de Contas, quanto à possível determinação de repactuação contratual, ou ainda, caso tal medida não 

seja mais possível ou aplicável, de conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial – TCE. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

83. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: 

a) promover, nos termos do inciso V, do art. 250, do Regimento Interno do TCU, oitiva da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, para que, no prazo de quinze dias a contar da ciência, se manifeste acerca das 

irregularidades apontadas nos Termos Aditivos n. 02 e 03 efetuados no Contrato n. 3/2010-UFRJ, conforme 

tratado na presente instrução, anexando à sua resposta, caso existam, os termos aditivos subsequentes ao 3º 

Termo Aditivo, além da planilha atualizada e em formato XLS do referido contrato, considerando o impacto dos 

termos aditivos assinados; 

b) promover, nos termos do inciso V, do art. 250, do Regimento Interno do TCU, oitiva da empresa 

Engenew Engenharia Ltda., executora do Contrato n. 3/2010-UFRJ, para que, no prazo de quinze dias a contar 

da ciência, se manifeste, caso seja de seu interesse, acerca das irregularidades apontadas nos Termos Aditivos n. 

02 e 03 efetuados no Contrato n. 3/2010-UFRJ, conforme tratado na presente instrução, tendo em vista a 

possibilidade de determinação deste Tribunal de Contas no sentido de que seja efetuada a repactuação do seu 

valor global; e 

c) alertar ao Magnífico Reitor da UFRJ, Sr. Carlos Antônio Levi da Conceição, que a eventual 

insuficiência de saldo contratual poderá provocar a instauração de Tomada de Contas Especial – TCE, caso esta 

Corte de Contas conclua pela ocorrência de superfaturamento no Contrato n. 3/2010-UFRJ, com a consequente 

responsabilização solidária dos agentes que lhe tenham dado causa, nos termos do art. 58, inciso III, da Lei 

8.443/92.” 

3. As medidas preliminares então propostas na instrução foram autorizadas por intermédio do 

despacho à peça 54. Depois da análise das respostas fornecidas, a Secretaria de Fiscalização de Obras 

Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdificação (unidade que assumiu a responsabilidade pelo 

processo) elaborou a instrução reproduzida, parcialmente, a seguir (peça 83): 
“EXAME TÉCNICO 

13. A empresa Engenew Engenharia Ltda. respondeu à oitiva por meio de documentação juntada ao 

processo (peças 58-72). 

14. Já a UFRJ respondeu à oitiva realizada por meio do Ofício n° 0002/GVR, juntado ao processo (peças 

78-80). 

Resposta da UFRJ à oitiva 

15. Inicialmente a UFRJ afirma que o saldo contratual é de R$ 1.465.017,78 e que, preventivamente, a 

UFRJ não vem fazendo o pagamento de faturas emitidas pela empresa. 

16. Informa também, em diversos trechos da resposta, que a celebração de qualquer termo de aditamento 

contratual foi precedida do devido parecer favorável da Procuradoria Federal-AGU da UFRJ. 

17. Em relação à forma de medir os serviços executados no âmbito do contrato, afirma que o 
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entendimento trazido em instrução anterior do TCU (peça 51) é que sendo uma empreitada por preço global, não 

poderiam ter sido concedidos aditivos justificados nos erros da planilha orçamentária, sendo ‘a forma de medir 

os serviços por etapas e não por aferição/apropriação de quantitativos unitários’.  

18. Porém, a UFRJ neste contrato, entendeu que a medição ‘deveria levar em conta os serviços 

efetivamente realizados para mais ou para menos, e sob este conceito, encaminhou a demanda de aditivos de 

preços (aditivos 02 e 03) aprovados pela Procuradoria Federal-AGU da UFRJ’. Frisando ainda que este 

procedimento visou resguardar os interesses da instituição ‘em casos onde, por exemplo, um erro sobre o 

quantitativo de serviço estimado na planilha orçamentária fique acima do necessário para execução do serviço’. 

19. Continuou afirmando que erros no projeto básico de uma obra podem surgir, sendo tal fato inclusive 

previsto no manual ‘Recomendações Básicas para Contratação e Fiscalização de Obras Públicas do TCU’ - 2a 

edição, f1.14 (fl. 37 - 39), que reconhece uma margem de erro aceitável de 10 a 15% no Projeto Básico. 

Subavaliação de quantitativos - Aço 

20. A UFRJ afirma que a quantidade adequada de aço foi definida pelo projeto executivo. 

21. Realiza também algumas estimativas expeditas, com base na taxa de 100 kg de aço por m³ de 

concreto, chegando a um quantitativo de 147.530,37 kg de aço necessários para o projeto após os acréscimos 

referentes aos termos aditivos, quantidade maior que a orçada pelo projeto executivo, de 140.883,69 kg. 

22. Continua afirmando que o erro na avaliação inicial da quantidade do aço levou a um aditivo de 

‘9,33% do contrato relativo à 99.000 kg de aço, o que corrigiria o erro de digitação da planilha onde o 

quantitativo previsto era de 11.000 kg e o correto conforme metodologia acima deveria ser de 110.460 kg.’. 

23. Em relação a esse percentual, afirma que o inciso III, § 6, art. 125 da Lei de 12.309/2010 (LDO 2011) 

preconiza que alterações contratuais por ‘falhas e omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais, e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 

10% (dez por cento) do valor do contrato’. 

Termo aditivo para execução de estaca raiz 

24. A UFRJ afirma que o 2º termo aditivo solicitou a alteração das estacas, uma vez que o projeto 

executivo alterou a solução proposta no projeto básico, passando a utilizar estacas raiz com 410 mm de 

diâmetro. 

25. Continua afirmado que a proposta da empresa para cravar a estaca raiz de 410 mm de diâmetro, de R$ 

335,80/m (com BDI de 25%), era inferior ao custo da estaca raiz de 300 mm no SCO, de R$ 352,00/m (sem 

BDI). 

26. Também afirma ser adequado o acréscimo de mais um equipamento para execução das estacas raiz, 

devido ao aumento no diâmetro e no quantitativo de estacas definido pelo projeto. 

Outras questões abordadas pela UFRJ na resposta 

27. A UFRJ afirma que não teve desídia no trato do projeto em questão, trabalhando com os meios de que 

dispunha naquele momento para permitir a aplicação dos recursos disponíveis. 

28. Discorda da afirmação constante na instrução anterior desta secretaria de obras (peça 51) de que não 

houve o planejamento necessário para a execução do projeto, afirmando que houve planejamento, porém ele foi 

falho. 

29. Apresentou a situação da dificuldade de encontrar, dentro do quadro técnico da universidade, 

profissionais capazes de atuar na elaboração do projeto básico para a obra em questão, sendo que foi possível 

contar apenas com 5 engenheiros para o envolvimento com a elaboração do projeto, sendo que nenhum deles 

poderia se dedicar em tempo integral para a atividade, uma vez que havia outras 11 obras acontecendo em 

paralelo à obra em questão. 

30. Quanto à hipótese levantada pela instrução anterior (peça 51) de que os erros constantes na planilha 

orçamentária teriam gerado favorecimento da empresa vencedora do certame, a Universidade afirma que não há 

evidências de que as empresas participantes do certame perceberam os erros da planilha, em especial o erro de 

quantitativo de aço, e que mesmo que os quantitativos estivessem corretos, a vencedora do certame não seria 

empresa diferente da Engenew (contratada). 

31. Ainda com relação a esse assunto, afirma que não há como comprovar que o desconto no preço do 

aço dado pela empresa vencedora seria diferente caso o quantitativo estivesse correto. Completando que a 

hipótese levantada pela instrução anterior (peça 51) de um ‘suposto comportamento especulativo da firma 

ganhadora’ da licitação, carece de demonstração efetiva. 

32. Continua a UFRJ rejeitando a ideia de que o erro viciou o certame, uma vez que nenhuma das firmas 

concorrentes impugnou o edital. 

33. A universidade afirma ainda que a empresa contratada já executou serviços no valor aproximado de 
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R$ 1.000.000,00 sem o pagamento efetivo pela contratante, sendo que mesmo sem a ocorrência de pagamentos, 

a contratada continua tocando a obra, porém de forma lenta. 

34. Continua apresentando informações sobre o custo de uma rescisão do atual contrato para a 

contratação do restante da obra com outra empresa, sendo que a obra já está com aproximadamente 85% dos 

serviços executados. 

35. Realiza inclusive uma comparação entre o CUB (Custo Unitário Básico da Edificação) no Rio de 

Janeiro, de R$ 1.515,29 / m² e o custo por m² do instituto de matemática, de R$ 961,05 / m², concluindo que, 

apesar das falhas, não houve superfaturamento da obra. 

Resposta da Engenew à oitiva 

36. A empresa inicia sua resposta afirmando que não foi responsável pela concepção do projeto básico. 

37. Continua afirmando que a alteração da solução de fundação de estaca pré-moldada para estaca raiz foi 

necessária por conta do solo rochoso existente no local da obra, sendo tal alteração aprovada ‘pelo professor 

Francisco Lopes (COPPE/UFRJ) e pelo engenheiro civil Erisvaldo Juvêncio (ETU/UFRJ), especialistas em 

mecânica de solos e fundações’ (peça 59). 

38. Afirma também que não houve ‘superfaturamento desta obra. Muito ao contrário, o caso é de 

subestimativa das condições técnicas da obra que acarretaram o subfaturamento dos custos e insumos 

envolvidos’. 

39. Em relação ao desconto de 14,25%, alega que ‘é preciso ter em conta que nossa empresa, Engenew, 

está sofrendo impacto de prejuízo, pois a planilha financeira que veio com o edital está subdimensionada, em 

decorrência de elementos técnicos também subdimensionados’. 

40. Continua afirmando que ‘o orçamento da obra já ultrapassa a proporção de 25% (vinte e cinco por 

cento) daquele previsto inicialmente, o que garante à Engenew algumas prerrogativas que a Lei nº 8666/93 

estipulou’, citando a alínea d, inciso II, art. 65 da lei de licitações e contratos. 

41. Nesse mesmo contexto, resume alegando ‘que o legislador adotou, como critério, nada mais é do que 

o instituto que a doutrina batizou de teoria da imprevisão, cujas raízes doutrinárias, no Brasil, começaram a 

brotar na década de 70’ e redige uma breve retrospectiva histórica sobre as raízes da teoria da imprevisão no 

Brasil. Cita também alguma jurisprudência do Tribunal nesse sentido. 

42. Sobre a solução de fundações, a empresa afirma que o fato de as plantas constantes do projeto básico 

contemplarem ‘estacas de raiz, não socorre, ‘data vênia’, o TCU, porque a planilha orçamentária, feita e 

concebida, pela UFRJ, não continha o elemento ‘estaca-raiz’ e, sim, estaca pré-moldada, de sorte que havia uma 

incongruência entre a planta e a planilha orçamentária’. 

43. Continua afirmando que ‘a Engenew não tem culpa, ou responsabilidade alguma se a UFRJ criou uma 

incongruência ‘franksteniana’ entre a planta e a planilha orçamentária’. 

44. Em relação ao regime de contratação, por preço global, a empresa alega que esse fato ‘não invalida o 

erro no planejamento gerado no projeto básico, sob pena de enriquecimento sem causa pela administração 

pública federal, no caso da UFRJ’. 

45. Continua alegando que ‘preço global não é o mesmo que preço certo e total. São expressões que têm 

significados diferentes, tanto mais quando a própria administração erra fragorosamente na previsão dos 

quantitativos de material e na espécie do material a ser usado’. 

46. Em relação aos prazos de um processo licitatório, afirma que ‘a administração pública tem o longo 

prazo mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos, para formatar seu projeto básico. Já as licitantes têm em torno de 

30 dias para preparar toda a documentação, desde a habilitação da empresa até os documentos da proposta’. 

47. Em sua resposta, destaca o seguinte trecho: 

Finalmente, é paradoxal que o TCU venha cobrar ‘expertise’ de todos os licitantes que não perceberam 

o erro na quantidade e qualidade técnica dos insumos da obra, e não lembre de cobrar a mesma ‘expertise’ dos 

prepostos da UFRJ que cometeram erros crassos na quantidade e na qualidade dos elementos da mesma obra, 

sendo certo que todos são concursados e se presume que a seleção para cargo público tenha sido feita com 

critério de qualidade e excelência, uma qualidade e excelência que não aparece na discriminação do projeto 

básico e da planilha orçamentária da obra, valendo repetir que nem mesmo existe ART's averbadas no CREA, 

para identificar quem teria sido o mentor intelectual de tal trabalho. 

48. Continua afirmando que a UFRJ transgrediu várias normas da apostila do TCU denominada Obras 

Públicas: Recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas. 

49. Em relação ao preço das estacas raiz, afirma que não há fontes oficiais para a estaca escolhida no 

projeto executivo da obra, de 410 mm de diâmetro, e que a instrução anterior (peça 51) utilizou, 

‘equivocadamente’, valor de pesquisa no SCO/RJ, com referência em agosto/2009, para estaca de 300 mm de 
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diâmetro, diferente da empregada na obra e em data base diferente da utilizada como base para a proposta da 

empresa, de agosto/2010. 

50. Afirma que o preço da estaca raiz de 300 mm, com a data base de agosto/2010, no SCO/RJ é de R$ 

440,00/m (peça 60), com BDI de 25%, valor diferente do encontrado na última instrução desta secretaria de 

obras, de R$ 298,32/m, e maior que o preço da estaca raiz de 400 mm apresentado pela empresa, de R$ 419,75, 

com BDI de 25% (peça 63). 

51. Alega que a comparação de preços de estaca raiz realizada pela última instrução não é consistente, 

pois a estaca utilizada na obra é de 400 mm, já o preço de referência adotado é para estacas de 300 mm. 

52. Em relação ao desconto de 5% oferecido para o item aço da planilha orçamentária, inferior ao 

desconto global, de 14,25%, a última instrução entendeu que a contratada percebeu o erro no quantitativo do aço 

e esperava se aproveitar desse fato por meio de aditamento contratual. Porém, a contratada afirma que ‘nunca 

pensamos nisso ou agimos de má fé para tirar algum proveito futuro, porque, se pensássemos assim não 

teríamos dado desconto algum nesse item o que nos beneficiaria mais no futuro’. 

53. Alega ainda que mantém a obra em andamento, pagando pessoal de administração local e sem receber 

‘nenhum centavo até a presente data’, sendo a última fatura paga à empresa datada de 10/4/2012. 

54. Em relação ao valor contratado pela obra, comparado ao valor de serviços já executados, a Engenew 

apresenta a seguinte argumentação: 

Nosso valor contratual, conforme Termo Adito 7 é hoje de R$ 9.801.481,28. E nosso saldo a receber 

deste contrato é de R$ 1.465.827,07, o que perfaz um total realizado de 85,04% da obra.  

Se somarmos os nossos serviços extras executados e não recebidos até a presente data, fará um total até 

hoje já realizado de R$ 11.478.766,05, o que perfaz uma carga financeira de serviços extras de 36,86%, em 

relação ao contrato original. 

55. Apresenta ainda ata de reunião, de 12/03/2009, onde está consignada a seguinte observação: ‘Como a 

obra foi contratada apenas com o projeto básico, ficando os projetos executivos de serem desenvolvidos durante 

o contrato, acordou-se que adotasse como critério de apropriação dos serviços executados a efetiva medição dos 

quantitativos destes’ (peça 67). 

56. Conclui afirmando que a empresa vem envidando esforços no sentido de concluir a obra, que não se 

utilizou de má fé ou jogo de planilha e que ‘está sofrendo um prejuízo de R$ 1.677.284,77’ (peça 64) pelos 

serviços executados e não pagos ainda. 

Análise da resposta da UFRJ à oitiva 

57. Inicialmente a UFRJ afirma que o saldo contratual é de R$ 1.465.017,78. Valor diferente daquele 

apresentado como o saldo contratual em agosto de 2012 (peça 50), de R$ 2.778.388,75. Tal diferença não 

deveria existir, uma vez que, segundo a contratada, a última fatura paga à empresa data de 10/4/2012. 

58. Em relação à forma de medir os serviços executados no âmbito do contrato, inicialmente cabe 

reforçar que o contrato foi firmado sob o regime de execução de empreitada por preço global (peça 79, p. 1).  

59. Porém, com base em diversos trechos das respostas às oitivas da UFRJ e da contratada, é possível 

perceber que as medições da obra em questão vêm sendo realizadas com base no quantitativo efetivamente 

executado, não em etapas claramente definidas no cronograma físico-financeiro da obra, como poderia ocorrer 

na empreitada por preço global. 

60. Essa forma de apropriação de custos, considerando os quantitativos de cada serviço efetivamente 

executado, está amparada em consulta à Procuradoria Federal-AGU da UFRJ. 

61. Como já afirmado, a obra foi contratada em regime de empreitada por preço global, o que confere a 

essa contratação atributos que não podem ser desconsiderados nessa análise, como o constante no Edital de 

Licitação n. 8/2009: 

5.7 O orçamento analítico é um elemento informativo e de inteira responsabilidade do licitante, não 

podendo o interessado, posteriormente ao procedimento licitatório, arguir omissões, enganos, erros, a fim de 

alterar o Preço Global apresentado na Proposta de Preços, visto que a licitação é procedida sob o regime de 

empreitada por preço global, atendendo simultaneamente às especificações e aos desenhos, partes integrantes 

deste Edital. 

(...) 

5.8.4 a omissão ou exclusão no orçamento analítico de quaisquer serviços especificados e/ou desenhados 

não exime a contratada de executá-los no cumprimento do contrato, pelo preço global apresentado na Proposta 

de Preços, o mesmo acontecendo com qualquer divergência que possa ocorrer nos quantitativos constantes no 

orçamento analítico e os que realmente serão executados, segundo os desenhos e especificações. 

62. Porém, há também que se considerar os deveres da Administração nesse regime de contratação. Nesse 
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contexto, a lei de licitações e contratos, em seu art. 47, traz a seguinte redação: 

Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de 

empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 

elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total 

e completo conhecimento do objeto da licitação. 

63. Analisando os elementos constantes no projeto básico da obra em questão, os problemas existentes na 

planilha orçamentária e a quantidade de alterações realizadas por meio de diversos termos aditivos à obra (foram 

7 termos aditivos até o momento), é possível afirmar que esse projeto básico, dele fazendo parte a planilha 

orçamentária, não possuía uma definição suficientemente detalhada dos componentes da obra para justificar 

uma contratação por regime de empreitada por preço global, principalmente em relação à solução de fundação e 

à quantidade de aço necessária para a execução da obra. 

64. Cabe notar que, em relação ao aço, entre as informações apresentadas como componentes do projeto 

básico em questão, não foi possível identificar memorial de cálculo da estrutura, destacando o quantitativo de 

aço considerado na planilha orçamentária. Isso corrobora a constatação de que não foram disponibilizadas aos 

licitantes, de forma clara, todas as informações necessárias à boa elaboração de suas propostas, como preconiza 

o artigo citado da Lei. 

65. Em decorrência, apesar de a obra ter sido contratada no regime de empreitada por preço global, pode-

se considerar que a UFRJ tenha sido diligente ao realizar as medições considerando os quantitativos 

efetivamente executados. 

66. Considerando-se que o projeto básico utilizado como base para a elaboração de propostas pelas 

licitantes possuía subestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, jurisprudência recente 

desta Corte de contas, Acórdão n. 1977/2013-Plenário, considerando entendimentos manifestados nos Acórdãos 

2929/2010-Plenário, 2088/2004-Plenário e 1244/2008-2ª Câmara, afirma que poderão ser ajustados termos 

aditivos nos contratos assinados no regime de empreitada por preço global para restabelecer a equação 

econômico-financeira da avença, de maneira a garantir o valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, 

desde que se tomem os cuidados abaixo transcritos. 

9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do 

Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais; 

9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do ‘jogo de planilhas’, com 

redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da 

assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal; 

9.1.8.3. avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está 

compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o 

de mercado; 

9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima 

do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante 

termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea ‘f’; art. 15, § 6º; e 

art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;   

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo 

aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação 

do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como 

também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela 

própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da 

economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público 

primário; 

67. Por fim, conforme se constata do Relatório de Reunião nº 01 (peça 67), documento apresentado pela 

Engenew, resumindo os principais pontos discutidos no encontro havido entre a UFRJ e a contratada para dar 

início às obras, apesar de citado o regime de empreitada por preço global e a imutabilidade do valor contratual, 

ficou acordado que, em decorrência da obra ter sido contratada apenas com o projeto básico, seria adotado como 

critério de apropriação dos serviços executados a efetiva medição dos quantitativos destes. Ou seja, na prática, 

pelas incertezas do projeto básico, adotou-se o regime de empreitada por preço unitário.  

 

Subavaliação de quantitativos - Aço 
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68. Em relação à subavaliação do quantitativo de aço, a UFRJ admite o erro no quantitativo inicialmente 

proposto para a obra e mostra que o quantitativo estimado no projeto executivo corresponde a uma taxa de aço 

razoável em relação ao volume de concreto necessário para a execução da obra. 

69. Entre as informações apresentadas como componentes do projeto básico em questão, não foi possível 

identificar o memorial de cálculo do dimensionamento da estrutura, que justificasse o quantitativo de aço 

utilizado na planilha orçamentária, o que dificultou, não impossibilitando, a identificação do erro pelas 

licitantes. 

70. A UFRJ afirma que o ‘quantitativo previsto era de 11.000 kg’ e que o correto deveria ser algo em 

torno de ‘110.460 kg’. Multiplicando-se essa diferença de aço pelo valor unitário médio (média ponderada) dos 

itens de aço no orçamento do contrato (R$ 6,10, com BDI), temos que esse erro corresponde a um valor de 

R$ 758.383,00 (com BDI), o que equivale a 9,53% do valor contratado. 

71. Porém, como acima discutido, considera-se que a subestimativa no quantitativo do aço constante na 

planilha orçamentária pode, no caso concreto, ser ajustada por meio de termos aditivos para restabelecer a 

equação econômico-financeira da avença, de maneira a garantir o valor fundamental da melhor proposta e da 

isonomia, conforme o Acórdão n. 1977/2013-Plenário. 

Termo aditivo para execução de estaca raiz 

72. Inicialmente, cabe destacar que a resposta da UFRJ à oitiva, em relação à solução de fundação 

adotada, não cita o fato de que o projeto básico da obra previa a utilização de estacas raiz e o orçamento da obra 

previu a utilização de estacas cravadas, evidenciando outro erro na elaboração do orçamento da obra. 

73. Em relação às estacas raiz, o projeto executivo, desenvolvido pela contratada para executar a obra, 

prevê a utilização de estacas raiz com 410 mm de diâmetro, diferente das estacas previstas no projeto básico.  

74. Porém, o serviço de execução de estacas raiz, além do valor da execução das estacas, geralmente 

apropriado por metro de estaca, conta com um valor específico para mobilização do equipamento para sua 

execução. 

75. O SCO não possui referência para a mobilização do equipamento. Assim, supõe-se que, nesse 

sistema, tal custo está apropriado no valor do serviço por metro de estaca, o que dificulta a análise de preços do 

serviço contratado, que conta com um item específico referente à mobilização e outro referente à execução do 

serviço propriamente dito.  

76. Nesse contexto, a referência da PINI de agosto de 2010 se mostrou mais adequada para a análise de 

preços em questão, pois possui o valor da mobilização e também valores de estacas raiz por metro. O valor do 

serviço da estaca raiz de 410 mm é de R$ 337,50 (com o BDI do contrato, de 25%) e o valor da mobilização do 

equipamento, de R$ 10.000,00 (com o BDI do contrato, de 25%), ambos para o estado do Rio de Janeiro.  

77. Já os valores contratados foram de R$ 419,75 por metro de estaca raiz executada (com BDI de 25%) e 

de R$ 10.470,00 (com BDI de 25%) para mobilização (peça 23, p.29). 

78. Assim, utilizando essa referência, é possível verificar que há sobrepreço no serviço de estaca raiz no 

valor de R$ 168.694,75, perfazendo 24,37% do valor de referência do serviço, e sobrepreço de R$ 940,00 

(mobilização para 2 equipamentos) no serviço de mobilização, que corresponde a 4,7% do valor de referência 

do serviço.  

79. Analisando o sobrepreço conjunto nesses serviços, atinge-se a monta de 23,82% do valor de 

referência de ambos. 

Outras questões abordadas pela UFRJ na resposta 

80. Analisando a resposta da UFRJ, em relação a um possível favorecimento da empresa vencedora do 

certame em decorrência de erros na planilha orçamentária da Universidade, não há, nos autos do processo, 

indícios suficientes para afirmar que houve favorecimento da contratada. 

81. Especificamente em relação à possível existência de jogo de planilha, devido à empresa ter oferecido 

desconto no item aço (5% de desconto) inferior ao desconto no preço da obra (14,25% de desconto), não 

havendo indícios adicionais que corroborem com esse entendimento, conclui-se que a diferença de desconto 

entre os itens da planilha orçamentária, por si só, não constitui indício suficiente para suportar a afirmação de 

que houve má-fé da contratada ou que houve jogo de planilha em aditivo na obra. 

82. Porém, a legislação vigente, além de farta jurisprudência deste Tribunal, prevê que alterações 

contratuais não devem modificar o percentual de desconto entre o valor global do contrato e o orçamento da 

Administração auferido por ocasião da licitação do objeto, nos termos do § 6º, art. 112 da Lei nº 12.017/2009 

(LDO 2010): ‘A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do 

SINAPI ou do SICRO não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária’.  
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83. Em relação ao argumento da universidade de que a contratada possui serviços já executados e não 

pagos no valor aproximado de R$ 1.000.000,00, cabe considerar que a UFRJ, além de continuar realizando as 

atribuições do fiscal da obra, deve atentar para o fato de que todos os serviços executados possuam cobertura 

contratual e que estejam dentro do escopo da obra. 

84. Quanto ao fato da obra estar com aproximadamente 85% dos serviços executados, ele reforça a 

necessidade de se ajustar o contrato e finalizar a obra para utilização da sociedade. 

85. Em relação à comparação realizada pela UFRJ entre o CUB no Rio de Janeiro, de R$ 1.515,29 / m² e 

o custo por m² do instituto de matemática, de R$ 961,05 / m², verifica-se que a UFRJ utilizou o CUB de 

edificações comerciais com 16 pavimentos para salas e lojas de alto padrão no Rio de Janeiro, com referência 

em setembro de 2012. 

86. Porém, para realizar tal comparação, deveria ter utilizado o custo de edificações de 8 pavimentos, 

número de pavimentos mais próximo ao da edificação em análise (6 pavimentos, após aditivos), para salas e 

lojas de padrão normal de construção na database de fevereiro de 2010, quando foi assinado o contrato. 

Verifica-se que para essas condições o Sinduscon-Rio fornece um valor de R$ 870,15 / m². 

87. Há ainda que se considerar que o cálculo do CUB, segundo a NBR 12.721/2006, não contempla 

alguns serviços, como o de fundações e bombas de recalque. Assim, considerando que a UFRJ tenha retirado do 

valor do contrato tais itens para o cálculo desse índice da obra, verifica-se que este é superior ao CUB de 

edificação similar calculado pelo Sinduscon-Rio. 

88. Porém, como há planilha orçamentária para a obra, esta instrução manterá o foco nos itens 

orçamentários questionados. 

Análise da resposta da Engenew à oitiva 

89. Em relação à alteração da solução de fundação de estaca pré-moldada para estaca raiz, entende-se que 

a contratada não deu causa ao ocorrido. Ela foi necessária por conta do tipo de solo existente no local da obra, 

conforme atesta memorando na peça 59 do processo. 

90. Porém, tal alteração poderia ter sido evitada caso a contratada houvesse realizado um exame da 

documentação existente para elaboração de sua proposta para a licitação, pois o projeto de fundações previu a 

utilização de estacas raiz para a obra. Entretanto, a planilha orçamentária, nos itens relativos à fundação, não 

seguiu o projeto desenvolvido e previu a utilização de estacas cravadas, gerando a necessidade de alteração 

contratual. 

91. Em relação ao argumento de que a empresa vem sofrendo prejuízos em virtude de erros na planilha 

orçamentária, há que se considerar que esses erros inicialmente existentes na planilha orçamentária foram 

corrigidos e formalizados por meio de aditivos contratuais, não dando causa a possíveis prejuízos à empresa. 

92. Ademais, como já afirmado em instrução anterior, o erro mais grave encontrado na planilha 

orçamentária, referente ao quantitativo de aço da obra, também poderia ser facilmente notado por uma licitante 

mais cautelosa no preparo de sua proposta. Comparando o quantitativo de aço (10.633kg) e o quantitativo de 

concreto (1.293,20m³) da planilha orçamentária fica patente que se tratava de equívoco em função da baixa taxa 

de aço, aproximadamente 10 kg de aço por m³ de concreto, diminuta para estruturas de concreto convencionais. 

93. Quanto à afirmação da contratada de que ‘o orçamento da obra já ultrapassa a proporção de 25% 

(vinte e cinco por cento) daquele previsto inicialmente, o que garante à Engenew algumas prerrogativas que a 

Lei nº 8666/93 estipulou’, citando a alínea d, inciso II, art. 65 da lei de licitações e contratos e redigindo uma 

breve retrospectiva histórica sobre as raízes da teoria da imprevisão no Brasil, há que se destacar novamente que 

grande parte das alterações contratuais ocorridas na obra em questão ocorreram devido a erros na planilha 

orçamentária do projeto básico, que poderiam ter sido notados pelos licitantes, caso elaborassem suas propostas 

orçamentárias com mais cautela. 

94. Assim, apesar da dedicação da contratada em explicar a teoria da imprevisibilidade no Brasil, não há 

que se falar em imprevisibilidade para justificar uma eventual extrapolação dos 25% de acréscimo no valor 

inicialmente orçado, uma vez que os erros de estimativas contidos na planilha orçamentária poderiam ter sido 

previstos pela contratada, por exemplo, por meio da verificação da taxa de aço orçada para a estrutura da obra 

ou comparando-se o projeto de fundações com a planilha orçamentária. 

95. Sobre a solução de fundações, onde a empresa afirma que o fato das plantas constantes do projeto 

básico contemplarem ‘estacas de raiz, não socorre, ‘data vênia’, o TCU, porque a planilha orçamentária’ 

continha estacas pré-moldadas no lugar de estacas raiz, utilizando para caracterizar tal diferença o termo 

‘incongruência franksteniana’, cabe destacar que a UFRJ assumiu a responsabilidade sobre a diferença existente 

entre o projeto de fundações e a planilha orçamentária, havendo tal erro sido objeto de aditivo ao contrato 

firmado para a execução da obra em questão.  
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96. Em relação ao regime de contratação, a empresa alega que ‘preço global não é o mesmo que preço 

certo e total. São expressões que têm significados diferentes, tanto mais quando a própria administração erra 

fragorosamente na previsão dos quantitativos de material e na espécie do material a ser usado’. 

97. A lei das licitações e contratos, na alínea a, inciso VIII, art. 6º, traz o seguinte conceito: ‘empreitada 

por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total’. 

98. Assim, para efeitos legais, não há como dissociar as expressões que a Engenew aponta como 

distintas. 

99. A empresa também alega que caso o erro na planilha orçamentária, refletido no orçamento contratado 

na obra, tenha que ser assumido pela contratada, haverá enriquecimento sem causa pela administração pública 

federal. 

100. Como já discutido nesta instrução (parágrafos de 58 a 67), a adoção do regime de contratação por 

preço global para a contratação da obra pela UFRJ não considerou a existência de premissas básicas para esse 

regime, a saber: projeto básico suficientemente detalhado; e critério de medição por etapas. 

101. Analisando o edital de licitação, com trechos transcritos acima, fica claro que as licitantes, frente aos 

compromissos assumidos com a administração ao aceitar a participação no processo licitatório em tela, 

deveriam ser diligentes ao apresentar propostas para a execução da obra, analisando com cautela todos os 

elementos do projeto básico apresentado pela UFRJ. Diligência não verificada na análise da proposta elaborada 

pela Engenew. 

102. Ainda em relação ao regime de contratação adotado, cabe destacar a existência do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, ao qual toda e qualquer licitação está submetida, conforme dispõe o 

art. 3º da Lei 8.666/93. O caput do art. 41 da mesma lei aponta na mesma direção ao definir que ‘a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada’. 

103. A empresa argumenta também que o prazo para que as licitantes preparem sua proposta para uma 

licitação é extremamente exíguo, cerca de 30 dias, o que impossibilita um trabalho mais detalhado, afirmando 

que a responsabilidade pelos erros do projeto básico deve recair sobre a equipe da UFRJ, não sobre a empresa, 

afirmando, inclusive, que ‘nem mesmo existe ART's averbadas no CREA, para identificar quem teria sido o 

mentor intelectual’ do projeto básico do contrato. 

104. Considerando o discutido anteriormente nesta instrução (parágrafos de 58 a 67), como o projeto 

básico utilizado como base para a elaboração de propostas pelas licitantes possuía subestimativas relevantes nos 

quantitativos da planilha orçamentária, jurisprudência recente desta Corte de contas afirma que poderão ser 

ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, de maneira a garantir o 

valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, conforme o Acórdão n. 1977/2013-Plenário. 

105. Em relação ao preço das estacas raiz, a contratada afirma que não há fontes oficiais para a estaca 

escolhida no projeto executivo da obra, de 410 mm de diâmetro, e que a instrução anterior (peça 51) utilizou, 

‘equivocadamente’, valor de pesquisa no SCO/RJ, com referência em agosto de 2009, para estaca de 300 mm de 

diâmetro, diferente da empregada na obra e em data base diferente da utilizada como base para a proposta da 

empresa, de agosto de 2010. 

106. Nesse contexto, trecho desta instrução relativo à análise da resposta da UFRJ à oitiva dá conta de 

que é possível verificar que há sobrepreço no serviço estaca raiz no valor de R$ 168.694,75, perfazendo 24,37% 

do valor de referência do serviço, e sobrepreço de R$ 940,00 no serviço de mobilização, que corresponde a 

4,7% do valor de referência do serviço.  

107. Analisando o sobrepreço conjunto nesses serviços, atinge-se o percentual de 23,82% do valor de 

referência de ambos. 

108. Em relação à possível existência de jogo de planilha, trecho desta instrução relativo à análise da 

resposta da UFRJ à oitiva dá conta de não haver indício suficiente para suportar a afirmação de que houve má-fé 

da contratada ou que houve jogo de planilha em aditivo na obra. 

109. Em relação à alegação da empresa de que mantém a obra em andamento, pagando pessoal de 

administração local e sem receber, sendo a última fatura paga à empresa datada de 10/4/2012, sofrendo um 

prejuízo de R$ 1.677.284,77 (peça 64) até a presente data, deve-se considerar que a UFRJ informou que 

suspendeu os pagamentos até o esclarecimento das irregularidades apontadas por esta Corte de Contas. Assim 

que forem sanadas deve proceder ao pagamento pelos serviços executados até o momento, desde que estejam 

dentro do escopo do contrato. 

110. Por fim, a empresa apresenta ata de reunião onde está consignada a seguinte observação: ‘Como a 

obra foi contratada apenas com o projeto básico, ficando os projetos executivos de serem desenvolvidos durante 

o contrato, acordou-se que adotasse como critério de apropriação dos serviços executados a efetiva medição dos 
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quantitativos destes’ (peça 67). O assunto já foi abordado anteriormente nesta instrução, na análise da resposta 

da UFRJ à oitiva. 

Da manutenção do desconto no contrato 

111. Na instrução anterior lançada por esta unidade técnica foi apontado possível superfaturamento de 

aproximadamente R$ 1,3 milhões no contrato, decorrente da consideração de alterações contratuais indevidas, 

tendo em vista o regime de execução de empreitada por preço global. Apontou-se acréscimo irregular de 

quantitativos nos serviços de locação da obra, locação de estacas/pilares, mobilização de equipamento, estaca 

raiz e aço CA-50. Além disso, parte do superfaturamento adveio do sobrepreço apontado no serviço de estaca 

raiz. 

112. Como já abordado na presente ocasião, após as considerações trazidas pela UFRJ e pela contratada 

em suas manifestações, considerou-se como razoável, à luz da recente jurisprudência desta Corte de Contas, 

admitir como válidos os aditivos realizados ao contrato decorrentes de erros de quantitativo na planilha 

orçamentária. 

113. Entretanto, permaneceu não esclarecido nesta ocasião o preço contratado para os serviços de estaca 

raiz, com indicativo de sobrepreço. 

114. Ademais, é necessária a observação da manutenção do desconto oferecido em favor da 

Administração Pública no momento da licitação, de 13,46%. Para obter esse percentual, foram realizados 

ajustes nos quantitativos indevidos de aço, alterando a estimativa inicial, de 11.000 Kg, para 110.460 Kg, 

tomando por base a informação apresentada pela UFRJ sobre o quantitativo estimado necessário para construir o 

prédio com as características originalmente previstas. Assim, após os aditivos, deve ser preservada a vantagem 

inicialmente auferida. 

115. Nesse sentido, a legislação, além de farta jurisprudência deste Tribunal, prevê que alterações 

contratuais não devem modificar o percentual de desconto entre o valor global do contrato e o orçamento da 

Administração auferido por ocasião da licitação do objeto, nos termos do § 6º, art. 112 da Lei nº 12.017/2009 

(LDO 2010), vigente à época de assinatura da avença: ‘A diferença percentual entre o valor global do contrato e 

o obtido a partir dos custos unitários do SINAPI ou do SICRO não poderá ser reduzida, em favor do contratado, 

em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária’. 

116. E a análise de preços realizada considerando-se os 7 termos aditivos firmados entre a contratada e a 

UFRJ dão conta de que o desconto global oferecido pela empresa para vencer a licitação, de 13,46% do valor 

inicialmente orçado, já ajustados os quantitativos de aço subestimados, não se manteve, considerando-se o preço 

orçado para o aço e o valor de referência da estaca raiz, incluindo sua mobilização. 

117. Assim, para garantir que a diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor de 

referência não seja reduzida, em favor do contratado, o valor do contrato até o 7º termo aditivo deve ser 

reduzido em R$ 566.453,09. 

118. Tendo em vista os erros do projeto básico, haveria a possibilidade de assinatura de novos termos 

aditivos. Dessa maneira, avalia-se como necessário determinar à UFRJ que promova a repactuação do contrato 

de tal forma que, após realizadas todas as alterações da avença, seja mantido o desconto de 13,46% ofertado em 

relação ao valor inicialmente orçado pela administração, cumprindo o dispositivo legal citado.  

CONCLUSÃO  

119. Como abordado tanto pelo relatório de fiscalização quanto pelas instruções subsequentes, a obra de 

construção do prédio do Instituto de Matemática da UFRJ foi marcada por erros de projeto básico e de seu 

orçamento correlato.  

120. Desses erros, os mais significativos foram a incorreção do quantitativo de aço CA-50 na planilha 

orçamentária, em total mais de 10 vezes inferior ao necessário, e a consideração, também na planilha 

orçamentária, de serviço de fundação inexistente no projeto básico. 

121. Em decorrência, foram assinados aditivos para ajustar o contrato às modificações necessárias, apesar 

de o regime de empreitada por preço global, a princípio, não abrigar a possibilidade de alterações contratuais, 

justamente por demandar, para sua utilização, a existência de bom projeto básico, que minimize a necessidade 

de ajustes por ocasião da execução da obra. Tais ajustes, de pequena monta, seriam absorvidos pelo contratado. 

122. Entretanto, em virtude de o projeto básico utilizado como base para a elaboração de propostas pelas 

licitantes possuir subestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, considera-se pertinente, 

com base no Acórdão n. 1977/2013-Plenário, aceitar como válidos os termos aditivos assinados. No entanto, 

deve-se atentar para os cuidados previstos no citado aresto, notadamente quanto à não extrapolação dos limites 

percentuais de alterações e à manutenção das condições de desconto acordadas no momento da contratação, nos 

termos do § 6º, art. 112 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010). 
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123. Considerando o estágio de execução física atual da obra de aproximadamente de 85% e a existência 

de saldo contratual no valor de R$ 1.465.017,78, segundo a última informação apresentada pela UFRJ (peça 78), 

considera-se oportuna a repactuação do contrato em tela, de forma a manter o desconto de 13,46% obtido em 

relação ao preço de referência. 

124. Ainda com relação aos problemas do projeto, avalia-se como pertinente cientificar a UFRJ sobre as 

impropriedades detectadas, para que a Universidade, doravante, não incorra em erros semelhantes. No caso em 

análise, caso não tivessem sido adotadas condutas diligentes, tais como a medição dos serviços efetivamente 

executados e a retenção de valores, tais problemas poderiam redundar em prejuízo ao erário. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

125. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo enviá-los ao Gabinete da 

Ministra Relatora, Exma. Sra. Ana Arraes, no sentido de: 

 a) determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, em observância ao § 6º, art. 112 da Lei nº 

12.017/2009 (LDO 2010) e ao Acórdão n. 1977/2013-Plenário, realize a repactuação do contrato nº 3/2010, 

firmado com a Engenew Engenharia Ltda., de tal forma que, após todas as alterações da avença, respeitados os 

limites do artigo 65 da Lei 8.666/93, seja mantido o desconto de 13,46 % ofertado em relação ao orçamento 

base utilizado na licitação, enviando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovação das medidas adotadas; e 

 b) dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos do art. 4º da Portaria Segecex n. 13, 

de 27 de abril de 2011, sobre as seguintes impropriedades: 

 b.1) subestimativa do quantitativo de aço CA-50, identificada na planilha orçamentária anexa ao Edital 

de Licitação n. 8/2009, que serviu de base para firmar o Contrato n. 3/2010, o que afronta o disposto na alínea f, 

inciso IX, art. 6º da Lei 8666/1993; 

 b.2) consideração, na planilha orçamentária do Edital de Licitação n. 8/2009, que serviu de base para 

firmar o Contrato n. 3/2010, de serviço de fundação inexistente no projeto básico, o que afronta o disposto na 

alínea f, inciso IX, art. 6º da Lei 8666/1993.” 

4. Apesar dessa proposta, considerei ainda necessário, para deliberar sobre o mérito do processo, 

obter informações atualizadas sobre a execução do contrato 3/2010 e complementar a análise da 

unidade técnica, conforme despacho que transcrevo a seguir (peça 89): 
“(...)  

3. Pelo que se depreende da análise preliminar dos autos, os principais indícios de irregularidade 

identificados nas obras do Instituto de Matemática – IM, relativos ao subdimensionamento do projeto 

básico/orçamento base da obra no item aço para armadura CA-50 e à alteração injustificada, no orçamento, do 

tipo de fundação prevista nas plantas do projeto básico (de estacas raiz para estacas pré-moldadas), não foram 

devidamente esclarecidos, uma vez que: 

 a) apesar do alegado erro de digitação no lançamento do item aço CA-50 na planilha orçamentária e da 

não identificação no processo do memorial de cálculo do dimensionamento da estrutura, a falha nesse item 

poderia ter sido percebida pelas licitantes – por meio da simples comparação do quantitativo de aço (10.633kg) 

e de concreto (1.293,20m³) e da constatação da baixa taxa de aço (aproximadamente 10 kg de aço por m³ de 

concreto) para estruturas de concreto convencionais – e deveria ter sido questionada à época da licitação; e 

 b) ocorreu indicação clara e objetiva no projeto básico (peça 24), especificamente nas pranchas 01 e 04 

do projeto estrutural, de que a fundação seria feita com estacas raiz e, portanto, a divergência também deveria 

ter sido objeto de questionamento pelas licitantes. 

4. Assim, e considerando que o contrato foi firmado prevendo que a execução das obras ocorreria 

mediante empreitada por preço global, os aditivos para corrigir os citados erros aparentemente são irregulares, 

por ofensa, além de ao princípio da vinculação ao edital, aos subitens 5.7 e 5.8.4 do edital 8/2009, a seguir 

reproduzidos: 

‘5.7 O orçamento analítico é um elemento informativo e de inteira responsabilidade do licitante, não 

podendo o interessado, posteriormente ao procedimento licitatório, arguir omissões, enganos, erros, a fim de 

alterar o Preço Global apresentado na Proposta de Preços, visto que a licitação é procedida sob o regime de 

empreitada por preço global, atendendo simultaneamente às especificações e aos desenhos, partes integrantes 

deste Edital. 

(...) 

5.8.4 a omissão ou exclusão no orçamento analítico de quaisquer serviços especificados e/ou desenhados 

não exime a contratada de executá-los no cumprimento do contrato, pelo preço global apresentado na Proposta 

de Preços, o mesmo acontecendo com qualquer divergência que possa ocorrer nos quantitativos constantes no 

orçamento analítico e os que realmente serão executados, segundo os desenhos e especificações.’ 
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5. Por outro lado, foi reconhecido pela unidade técnica que parte das alterações processadas nos 

quantitativos previstos era devida, em decorrência das modificações feitas nas especificações da obra depois da 

elaboração do projeto executivo, como a mudança no tipo de laje do último pavimento (de laje de cobertura para 

laje de piso) e no diâmetro das estacas raiz (de 300 mm para 410 mm). 

6. Além disso, cabe levar em conta que a última instrução considerou a possibilidade de aceitar como 

válidos os termos aditivos assinados, tendo como fundamento o recente acórdão 1.977/2013 – Plenário. 

7. Porém, entendo que, para tanto, deve estar cabalmente demonstrado que foram observadas todas as 

premissas relacionadas na deliberação para sua aplicação, a saber: 

‘9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, 

como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou 

omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da 

planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-

financeira da avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados: 

9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do 

Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais; 

9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do ‘jogo de planilhas’, com 

redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da 

assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal; 

9.1.8.3. avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está 

compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com 

o de mercado; 

9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto 

acima do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo 

mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea ‘f’; art. 

15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;   

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo 

aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação 

do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como 

também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela 

própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da 

economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público 

primário; 

(...)’ destaquei 

8. Nesse sentido, embora a unidade tenha indicado que as alterações decorrentes da correção do 

quantitativo de aço foram relevantes e tenha descartado o jogo de planilhas inicialmente aventado 

especificamente nesse item, é preciso verificar adequadamente se todas as premissas relacionadas na deliberação 

foram efetivamente observadas, em especial porque: 

 a) ao que tudo indica, seria exigível a identificação prévia das falhas pelas licitantes, e não havia no edital 

disposição que admitisse alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões, mas sim de que tais 

ocorrências não eximiriam a contratada de executar o ajuste pelo preço global apresentado; 

 b) a empresa contratada alegou que a execução da obra já havia ultrapassado, no momento de sua 

resposta (dezembro/2012), o limite legal de acréscimo de 25%, o que lhe garantiria o restabelecimento do 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (peça 58, p. 4); 

 c) pode ter havido quebra da isonomia no certame e seleção da proposta que não era a mais vantajosa 

para a administração; 

 d) há evidências de sobrepreço no serviço de estaca raiz. 

9. Sobre os dois últimos pontos, destaco que: 

 a) na instrução de 29/10/2012 (peça 51), ponderou-se que, ‘se a estimativa de aço estivesse correta, pela 

análise das propostas de preços apresentadas pelas demais licitantes, a segunda colocada do certame – 

Tangran Engenharia – teria se sagrado vencedora pela apresentação da melhor proposta, conforme indica 

relatório de auditoria’; e 
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 b) na última instrução, de 6/8/2013 (peça 83), depois de nova comparação de preços do item referente a 

estacas raiz, apurou-se sobrepreço no item de R$ 168.694,75 (24,37% do valor de referência), bem como de R$ 

940,00 na mobilização de dois equipamentos para execução dos serviços (4,7% do valor de referência). 

10.  Também é preciso lembrar a necessidade, apontada pela unidade técnica, de que sejam mantidas, 

após todos os aditamentos que modificaram a planilha orçamentária, as condições de desconto acordadas no 

momento da contratação, nos termos do § 6º do art. 112 da Lei 12.017/2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO para o exercício de 2010, vigente à época da assinatura do contrato), além dos limites legais de acréscimos 

e supressões contratuais.  

11. Ainda há que se considerar que, no momento da última instrução, não havia informações atualizadas 

sobre o andamento das obras. Contudo, dados disponíveis no Portal da Transparência 

(http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/contratos/contratoExtrato.jsf?consulta=3&Codigo

Orgao=26245&idContrato=153174) dão conta que as obras objeto do ajuste já estão concluídas, o que denota a 

possibilidade de o contrato não estar em vigor e de não mais existir o saldo contratual (R$ 1.465.017,78) 

indicado pela UFRJ em sua derradeira manifestação no processo, ocorrida em janeiro de 2013 (peça 78).   

12. Não obstante a UFRJ tenha informado que, preventivamente, não estaria fazendo o pagamento de 

faturas emitidas pela empresa contratada, não há notícias recentes nos autos a respeito da efetiva existência 

desse saldo, situação relevante para determinar o deslinde a ser dado ao processo (caso persistam as 

irregularidades, determinar que se faça a repactuação do contrato ou que se adotem as medidas necessárias para 

instaurar a competente tomada de contas especial).  

13. Essas circunstâncias revelam ser preciso determinar o retorno do processo à SecobEdificação, a fim 

de que obtenha informações atualizadas sobre a contratação em vértice e se manifeste, conclusivamente, sobre a 

possibilidade de aplicar ao caso as orientações contidas no acórdão 1.977/2013 – Plenário, bem como sobre a 

observância pela UFRJ das disposições do § 6º do art. 112 da Lei 12.017/2009. 

14. Para alcançar esse objetivo, a unidade técnica deverá avaliar as demais propostas apresentadas no 

certame, para verificar se houve observância dos princípios da isonomia e da seleção da melhor proposta, e, 

após examinar todos os aditivos firmados, analisar quais alterações foram efetivamente decorrentes de 

modificações pertinentes no projeto da obra e quais decorreram de erros identificáveis pelos licitantes, de modo 

a definir, objetivamente, quais aditivos são aceitáveis à luz das disposições editalícias, da legislação vigente e do 

citado acórdão 1.977/2013 – Plenário. 

15. Além de verificar o atendimento das demais premissas elencadas naquela deliberação, caberá calcular 

o desconto afinal aplicado, desconsiderando-se os aditivos indevidos, decorrentes de erros identificáveis pelos 

licitantes, e incluindo-se os provenientes de aditamentos derivados de alterações imprevisíveis, de forma a 

permitir a comparação com o desconto ofertado no momento da licitação. 

16. Ante o exposto, determino a restituição dos autos à SecobEdificação para que adote as medidas 

pertinentes, inclusive eventuais diligências, a fim de: 

 a) obter informações atualizadas sobre a execução do contrato 3/2010, firmado com a Engenew 

Engenharia Ltda.; e  

 b) certificar se, de fato, é possível aplicar ao caso as orientações contidas no acórdão 1.977/2013 – 

Plenário, bem como se foram observadas pela UFRJ, na execução do ajuste, as disposições do § 6º do art. 112 

da Lei 12.017/2009.” 

5. Após nova diligência, foi elaborada a instrução na Secretaria de Fiscalização de Obras de 

Infraestrutura Urbana – SeinfraUrbana que se segue (peça 109):  
“INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de auditoria originária do Acórdão 564/2011-TCU-Plenário (Fiscobras 2011), com o 

objetivo de verificar a conformidade das obras contratadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

relativas à expansão do Bloco J do Centro de Ciências da Saúde (CCS), construção da Escola de Belas Artes 

(EBA) e construção do edifício do Instituto de Matemática (IM), todas custeadas com recursos do Programa de 

Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 

HISTÓRICO 

2. No período compreendido entre 6/5 e 8/7/2011, a então 1ª Secretaria de Fiscalização de Obras 

(1ª Secob) deste Tribunal realizou auditoria de conformidade nos seguintes contratos firmados para execução de 

obras na Universidade Federal do Rio de Janeiro: 

Quadro 1 - Relação dos objetos fiscalizados 

Instrumen

to 

Objeto Empresa 

contratada 

Valor do contrato (em R$) 

Original Pós-

aditivos 

http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/contratos/contratoExtrato.jsf?consulta=3&CodigoOrgao=26245&idContrato=153174
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/contratos/contratoExtrato.jsf?consulta=3&CodigoOrgao=26245&idContrato=153174
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Contrato 

117/2009 

Obras para 

expansão do Bloco J do 

Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) 

Construtora 

Lytorânea Ltda. 

10.779.106,4

3 

10.779.10

6,43 

Contrato 

03/2010 

Construção do 

edifício do Instituto de 

Matemática (IM) 

Engenew 

Engenharia Ltda. 

7.960.354,55 9.918.187

,44 

Contrato 

07/2010 

Construção de 

edifício para ampliação 

da Escola de Belas 

Artes (EBA) 

Construtora 

Lytorânea Ltda. 

9.768.984,16 9.768.984

,16 

3. No relatório da mencionada fiscalização (peça 27), a equipe apontou três achados classificados como 

irregularidade grave que não prejudica a continuidade do objeto (IG-C), nos termos do art. 94, § 1º, inciso IV da 

Lei 12.309/2010 (LDO/2011), e sete achados classificados como outras irregularidades (OI). São eles: 

 - Achado 3.1: Projeto básico subdimensionado, identificado no contrato relativo às obras do Instituto de 

Matemática (Contrato 03/2010), em virtude de a quantidade de armadura de aço CA-50 ter se elevado de 

10.633 kg (R$ 63.798,00), constantes na planilha original, para 160.486,70 kg (R$ 962.920,20) pós aditivos. 

(IG-C) 

- Achado 3.2: Orçamento do edital inadequado, também identificado no contrato relativo às obras do 

Instituto de Matemática (Contrato 03/2010), pelo fato de que o projeto básico de fundações previa a utilização 

de estacas tipo-raiz enquanto que o memorial descritivo das obras e a planilha orçamentária previam estacas 

pré-moldadas de concreto, o que deu origem à elaboração de termo aditivo corrigindo essa divergência. (IG-C) 

- Achado 3.3: Formalização de termo aditivo objetivando o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato fora das hipóteses legais, haja vista a lavratura de termo aditivo ao Contrato 03/2010 acrescendo o 

valor de R$ 783.390,94, dos quais R$ 584.488,35 se destinavam à substituição de estacas pré-moldadas por 

estacas raiz, a despeito de a contratação ser sob o regime de empreitada por preços global. (IG-C) 

- Achado 3.4: Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que 

possam provocar o atraso da obra, identificado no contrato relativo às obras da Escola de Belas Artes 

(Contrato 07/2010), pois embora o cronograma físico-financeiro previsse à época da auditoria uma execução 

de 92% do empreendimento, as obras encontravam-se com apenas 6% de execução física-financeira. (OI) 

- Achado 3.5: O orçamento do contrato relativo às obras da Escola de Belas Artes (Contrato 07/2010) 

não fora acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços. (OI)  

- Achado 3.6: O segundo e terceiro termos aditivos ao Contrato 03/2010, referente às obras do Instituto 

de Matemática, não especificavam quais os serviços que estavam sendo acrescidos e/ou suprimidos, limitando-

se apenas a descrever o percentual e o montante de recursos acrescentados. (OI)  

- Achado 3.7: Inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitário e global nos editais 

originários dos três ajustes fiscalizados. (OI)  

- Achado 3.8: Descumprimento de cláusulas contratuais nos três contratos fiscalizados, em função da 

substituição do engenheiro residente sem a verificação do acervo técnico e consequente aprovação do seu 

substituto. (OI)  

- Achado 3.9: Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93, uma 

vez que os editais que antecederam as contratações examinadas foram publicados sem alguns de seus anexos. 

(OI) 

- Achado 3.10: Ausência de ART do projeto básico, identificado no edital que antecedeu o contrato 

relativo às obras do Bloco J do Centro de Ciências da Saúde. (OI) 

4. Diante disso, foi prolatado o Acórdão 2.538/2011-TCU-Plenário, determinando a oitiva da 

Universidade para que se manifestasse acerca dos indícios de irregularidade classificados como IG-C 

(achados 3.1, 3.2 e 3.3) e da empresa Engenew Engenharia Ltda. para que se manifestasse exclusivamente sobre 

o achado 3.3. Também foram dadas ciências à UFRJ sobre as demais irregularidades classificadas como OI. 

5. As manifestações apresentadas em resposta às oitivas foram devidamente analisadas em instrução 

constante à peça 51 destes autos, tendo sido entendido que, em virtude do regime de contratação ser o de 

empreitada por preço global e da vedação expressa no edital para realização de aditamentos sob a justificativa 

de erro ou omissões advindas da planilha orçamentária da licitação, carecia de previsão legal a celebração dos 

termos aditivos nº 02 e 03 efetuados ao Contrato 03/2010 e, considerado os valores acrescidos indevidamente 

por meio desses aditivos, ter-se-ia configurado um superfaturamento nas obras de construção do edifício do 

Instituto de Matemática da UFRJ, estimado em R$ 1.332.090,94. 
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6. Dessa forma, considerando o estágio de execução física da obra naquele momento, de 

aproximadamente de 75%, com existência de saldo contratual de mais de R$ 2,7 milhões, suscitou-se a 

possibilidade de determinar a repactuação do contrato em tela para que fossem suprimidos os valores aditivados 

irregularmente. 

7. Todavia, objetivando melhor avaliação por parte desta Corte de Contas, e em prestígio ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, propôs-se que fosse realizada nova oitiva da UFRJ e da empresa Engenew 

Engenharia Ltda., para que se manifestassem acerca do superfaturamento apontado e da possível repactuação 

contratual.  

8. Tal proposta fora acolhida pela Ministra-Relatora mediante Despacho à peça 54. Os novos elementos 

apresentados foram então analisados na instrução constante à peça 83 dos autos, tendo sido entendido que não 

mais restava configurado o superfaturamento, pois, em que pese a existência de cláusula editalícia vedando a 

lavratura de aditivos tendentes a corrigir quantitativos de serviços da planilha, os termos aditivos nº 02 e 03 

efetuados ao Contrato 03/2010 poderiam ser admitidos como válidos, haja vista a recente jurisprudência deste 

Tribunal, firmada por meio do Acórdão 1.977/2013-Plenário, devendo-se atentar, contudo, à não extrapolação 

dos limites percentuais de alterações e à manutenção das condições de desconto acordadas no momento da 

contratação, nos termos do § 6º, art. 112 da Lei nº 12.017, de 12/8/2009 (LDO 2010). 

9. Ainda naquela instrução (peça 83), foi registrado que, até aquele momento, o ajuste se encontrava com 

85% de execução física-financeira, havendo um saldo contratual de R$ 1.465.017,78. Nesse diapasão, diante da 

proximidade da conclusão do objeto, entendeu-se necessário já verificar, naquela mesma oportunidade, se 

restavam atendidas as duas condições anteriormente mencionadas (limites de alterações e manutenção do 

desconto original).  

10. Da análise empreendida, verificou-se que, para garantir que a diferença percentual entre o valor global 

do contrato e o valor de referência não fosse reduzida em favor do contratado, o valor do contrato até o 7º termo 

aditivo deveria ser reduzido em R$ 566.453,09, o que ensejou proposta de determinação à UFRJ para que 

realizasse a repactuação do Contrato 03/2010, visando a manutenção do desconto de 13,46%, originalmente 

ofertado em relação ao orçamento base da licitação. 

11. Nada obstante, a Ministra-Relatora divergiu das conclusões e da proposta da unidade técnica e 

determinou a restituição dos autos a esta Unidade Técnica para adoção de algumas medidas que se mostravam 

pertinentes (Despacho à peça 89). 

12. Em seu entendimento, os principais indícios de irregularidade identificados nas obras do Instituto de 

Matemática – IM não haviam sido devidamente esclarecidos, pelos seguintes motivos: 

a) apesar do alegado erro de digitação no lançamento do item aço CA-50 na planilha orçamentária e da 

não identificação no processo do memorial de cálculo do dimensionamento da estrutura, a falha nesse item 

poderia ter sido percebida pelas licitantes – por meio da simples comparação do quantitativo de aço (10.633kg) 

e de concreto (1.293,20m³) e da constatação da baixa taxa de aço (aproximadamente 10 kg de aço por m³ de 

concreto) para estruturas de concreto convencionais – e deveria ter sido questionada à época da licitação; e  

b) ocorreu indicação clara e objetiva no projeto básico (peça 24), especificamente nas pranchas 01 e 04 

do projeto estrutural, de que a fundação seria feita com estacas raiz e, uma vez que o orçamento havia 

considerado estaca pré-moldada de concreto, essa divergência também deveria ter sido objeto de 

questionamento pelas licitantes.  

13. No mais, entendeu que, embora a unidade tenha indicado que as alterações decorrentes da correção do 

quantitativo de aço foram relevantes e tenha descartado o jogo de planilhas inicialmente aventado 

especificamente nesse item, antes de aceitar como válidos os termos aditivos assinados, deveria restar 

demonstrado inequivocamente o atendimento às premissas constantes nos itens 9.1.8.1 a 9.1.8.5 do Acórdão 

1.977/2013 – Plenário, quais sejam:  

9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do 

Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;  

9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do ‘jogo de planilhas’, com 

redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da 

assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal;  

9.1.8.3. avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está 

compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o 

de mercado;  
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9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima 

do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante 

termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea ‘f’; art. 15, § 6º; e 

art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;  

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo 

aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação 

do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como 

também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela 

própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da 

economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público 

primário;  

14. Tais verificações seriam necessárias especialmente porque (i) na instrução de 29/10/2012 (peça 51), 

ponderou-se que, se a estimativa de aço estivesse correta, pela análise das propostas de preços apresentadas 

pelas demais licitantes, a segunda colocada do certame – Tangran Engenharia – teria se sagrado vencedora pela 

apresentação da melhor proposta, e, ainda, (ii) na última instrução, de 6/8/2013 (peça 83), depois de nova 

comparação de preços do item referente a estacas raiz, apurou-se sobrepreço no item de R$ 168.694,75 (24,37% 

do valor de referência), bem como de R$ 940,00 na mobilização de dois equipamentos para execução dos 

serviços (4,7% do valor de referência).  

15. Além disso, no momento da última instrução, não havia informações atualizadas sobre o andamento 

das obras. Dados disponíveis no Portal da Transparência davam conta de que as obras objeto do ajuste já 

estariam concluídas, o que indicava a possibilidade de o contrato não estar mais em vigor, inexistindo, portanto, 

o saldo contratual de R$ 1.465.017,78, indicado pela UFRJ em sua derradeira manifestação, ocorrida em janeiro 

de 2013.  

16. Tais informações seriam relevantes para determinar o deslinde a ser dado ao processo caso persistam 

as irregularidades, ou seja, se seria viável determinar a repactuação do contrato ou determinar a instauração da 

competente tomada de contas especial. 

17. Por tudo isso, a Ministra-Relatora concluiu seu Despacho nos seguintes termos (peça 89):  

13. Essas circunstâncias revelam ser preciso determinar o retorno do processo à SecobEdificação, a fim 

de que obtenha informações atualizadas sobre a contratação em vértice e se manifeste, conclusivamente, sobre 

a possibilidade de aplicar ao caso as orientações contidas no acórdão 1.977/2013 – Plenário, bem como sobre 

a observância pela UFRJ das disposições do § 6º do art. 112 da Lei 12.017/2009.  

14. Para alcançar esse objetivo, a unidade técnica deverá avaliar as demais propostas apresentadas no 

certame, para verificar se houve observância dos princípios da isonomia e da seleção da melhor proposta, e, 

após examinar todos os aditivos firmados, analisar quais alterações foram efetivamente decorrentes de 

modificações pertinentes no projeto da obra e quais decorreram de erros identificáveis pelos licitantes, de 

modo a definir, objetivamente, quais aditivos são aceitáveis à luz das disposições editalícias, da legislação 

vigente e do citado acórdão 1.977/2013 – Plenário.  

15. Além de verificar o atendimento das demais premissas elencadas naquela deliberação, caberá 

calcular o desconto afinal aplicado, desconsiderando-se os aditivos indevidos, decorrentes de erros 

identificáveis pelos licitantes, e incluindo-se os provenientes de aditamentos derivados de alterações 

imprevisíveis, de forma a permitir a comparação com o desconto ofertado no momento da licitação. 

18. Tendo em vista o teor do Despacho acima transcrito, foi elaborada a instrução precedente (peça 91) 

propondo a realização de diligência à UFRJ, para obtenção dos documentos complementares necessários à 

análise determinada pela Ministra-Relatora, os quais foram entregues por meio do Memorando 209/2015 e seus 

anexos (peça 106). 

EXAME TÉCNICO 

19. De acordo com o exposto, a presente instrução visa dar cumprimento ao Despacho da Ministra 

Relatora constante à peça 89 dos autos, que determinou a esta Unidade Técnica que obtenha informações 

atualizadas sobre a contratação das obras para construção do edifício do Instituto de Matemática da UFRJ e que, 

diante da alteração da planilha original das obras para corrigir a quantidade do aço CA-50, que se revelou 

subestimada, e a metodologia de fundação, que se encontrava divergente da especificada no projeto, se 

manifestasse conclusivamente sobre a possibilidade de aplicar as orientações contidas no Acórdão 1.977/2013-

TCU-Plenário, bem como sobre a observância pela UFRJ das disposições do art. 112, § 6º, da Lei 12.017/2009.  

20. Para tanto, são analisados, na sequência, os seguintes pontos: (I) situação atual das obras do Instituto 

de Matemática; (II) identificação das alterações decorrentes de modificação do projeto e das decorrentes de erro 
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de quantificação; (III) verificação do atendimento ao princípio da proposta mais vantajosa; (IV) verificação da 

manutenção do desconto inicialmente concedido; e (V) manifestação conclusiva sobre a aplicabilidade das 

orientações contidas no Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário.  

I - Situação atual das obras do Instituto de Matemática 

21. Conforme consignado no Memorando 209/2015 (peça 106, p. 2-4 e item não digitalizável), as obras 

se encontram com execução física-financeira de mais de 85%, tendo sido faturado o montante de 

R$ 8.245.350,46, referente a serviços executados, e mais R$ 596.100,55 a título de reajuste. A última medição 

realizada foi a de número 25, encaminhada pela contratada em novembro/2013.  

22. O saldo contratual é de R$ 960.031,74, relativo aos seguintes serviços: forros, piso vinílico, divisórias 

de miolo de colmeia, brises, torneiras das pias, casa de bombas, conclusão dos elevadores, cabos e 

equipamentos de lógica e telefonia, última demão de pintura, rampa de acesso e luminárias. 

23. Além desses serviços não executados, foram suprimidos do escopo do contrato o montante de R$ 

712.805,24, referente aos seguintes serviços, que seriam objeto de contratação complementar: sistema de 

refrigeração (máquinas, quadros de comando, bombas e torre de arrefecimento), subestação blindada, 

paisagismo e sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

24. Atualmente, as obras se encontram paralisadas e o contrato encerrado por extinção da sua vigência. A 

UFRJ assumiu a vigilância do canteiro a partir de 1º/9/2014.  

II - Identificação das alterações decorrentes de modificação do projeto e das decorrentes de erro de 

quantificação 

25. Conforme descrito no histórico desta instrução, foi verificado que, das alterações efetivadas nas 

quantidades da planilha, parte diz respeito à correção de erros em virtude de subestimativa na planilha original e 

outra parte diz respeito a acréscimos de serviços até então imprevisíveis à época da licitação. Tais ajustes foram 

implementados na planilha por meio dos termos aditivos nº 02 e 03.  

26. Dentre os documentos encaminhados pela UFRJ em resposta à diligência, constam os pleitos e 

respectivas justificativas técnicas que serviram de base aos mencionados aditivos (peça 106, p. 174-178). Da 

análise desses documentos, constata-se que o segundo termo aditivo teve por objeto readequar a planilha em 

função de mudança no projeto executivo das obras, que havia incluído mais uma laje de piso para atendimento a 

futuras ampliações no Instituto de Matemática, passando o edifício a ter 5 pavimentos, em vez dos 4 

inicialmente previstos. Contudo, os acréscimos implementados por esse aditivo, que totalizaram R$ 783.390,94, 

visaram ao seguinte: (i) alteração do tipo de fundação de estaca pré-moldada de concreto para estaca raiz 

(acréscimo de R$ 584.488,35); (ii) inclusão de armadura para estaca raiz (acréscimo de R$ 150.412,50); e (iii) 

inclusão dos serviços relativos à locação da obra (acréscimo de R$ 48.490,09), que, embora necessários, não 

constavam na planilha original do contrato. 

27. O terceiro termo aditivo, por sua vez, majorou o valor do contrato em R$ 1.174.441,95, em função da 

inclusão de 99.000 kg de aço CA-50 (acréscimo de R$ 742.500,00), para correção das quantidades da planilha, e 

acréscimos nos itens de forma, armação e concreto referentes à laje do 5º pavimento (acréscimo de R$ 

431.941,95). 

28. Por meio do Memorando 020/11-DIRET.ETU (peça 106, p. 180-187), elaborado pelo engenheiro civil 

Cerix Soares de Azevedo, é apresentada uma memória de cálculo detalhada das quantidades de aço e concreto 

no edifício do Instituto de Matemática, as quais estão sintetizadas no quadro a seguir: 

Quadro 2 - Resumo da memória de cálculo das quantidades de aço e concreto do edifício do Instituto de 

Matemática 

 Concreto 

(m³) 

Aço (kg) 

1º Pavimento 391,50 26.560,14 

2º, 3º e 4º Pavimento 864,53 86.117,29 

Total até 4º Pavimento 1.256,03 112.677,43 

5º Pavimento 282,63 28.206,26 

Total até 5º Pavimento 1.538,66 140.883,69 

29. Em relação às lajes até o 4º pavimento, que foram as condições originais do projeto, ao comparar os 

valores constante no quadro acima com os quantitativos originais da planilha, para os itens de concreto 

fck=30Mpa (1.293,20m³) e de aço CA-50 (10.633kg), tem-se que as quantidades que deveriam ter sido 

aditivadas para correção seriam: (i) redução de 37,17 m³ de concreto (1.256,03 m³ - 1.293,20 m³) e (ii) 

acréscimo de 102.044,43 kg de aço (112.677,43 kg - 10.633,00 kg), o que, considerando os preços unitários 

contratados para o concreto (R$ 387,50/m³) e para o aço (R$ 7,50/kg), representariam um acréscimo de R$ 

779.736,60.  
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30. Nada obstante esses valores, conforme descrito nos parágrafos anteriores, foi acrescido à planilha do 

contrato tão somente um valor arredondado de 99.000 kg de aço para a correção da sua subestimativa, que 

representou acréscimo de R$ 742.500,00 na planilha (99.000 kg x R$ 7,50/kg), ou seja, 9,33% em relação ao 

valor original do contrato (R$ 7.960.354,55). 

III - Verificação do atendimento ao princípio da proposta mais vantajosa 

31. No anexo I do Memorando 209/2015 (peça 106, p. 7-148), constam as propostas das cinco outras 

licitantes que participaram do certame em exame, concorrendo com a vencedora, empresa Engenew Engenharia 

Ltda. São elas: 

Quadro 3 - Relação das demais participantes da concorrência que antecedeu o Contrato 03/2010 

Licitante Valor da 

proposta (em R$) 

Classificação 

no certame 

Tangran Engenharia Ltda. 7.969.745,14 2º 

NBC Sistemas de Energia Ltda. 8.416.993,18 3º 

Construtora Lytorânea Ltda 8.438.328,43 4º 

ATP Engenharia e Empreendimentos S/A 9.098.020,70 5º 

Prescon Projetos Estruturais e Construções 

Ltda. 

10.211.086,05 6º 

32.  De modo a verificar se, após implementadas as correções de quantidades da planilha, a proposta da 

empresa contratada permaneceria sendo a mais vantajosa, elaborou-se a simulação apresentada a seguir, que 

altera a proposta das empresas Tangran Engenharia Ltda. e NBC Sistemas de Energia Ltda., segunda e terceira 

classificadas no certame, respectivamente, para nelas considerar a mesma correção que fora implementada na 

planilha da contratada por meio do segundo termo aditivo, ou seja, um acréscimo de 99.000 kg de aço. 

Quadro 4 - Análise do atendimento ao princípio da proposta mais vantajosa 

 Engenew 

Engenharia Ltda. 

Tangran 

Engenharia 

Ltda. 

NBC 

Sistemas de 

Energia Ltda. 

Valor original da proposta 7.960.354,5

5 

7.969.745,1

4 

8.416.993

,18 

Custo unitário do item aço CA-50 

(R$/kg) 

6,00 5,50 6,20 

BDI 25% 25% 30% 

Preço unitário (custo unit. + BDI) 7,50 6,88 8,06 

Valor a ser acrescido em função da 

correção quantitativa (99.000 x preço unitário) 

742.500,00 681.120,00 797.940,0

0 

Total 8.702.854,5

5 

8.650.865,1

4 

9.214.933

,18 

33. Consoante se depreende do quadro acima, caso a planilha do orçamento-base da licitação tivesse 

contemplado as quantidades corretas para o item de aço CA-50, a proposta que supostamente se sagraria 

vencedora do certame seria a da empresa Tangran Engenharia Ltda., com uma diferença de aproximadamente 

R$ 50 mil em relação à proposta então contratada, da empresa Engenew Engenharia Ltda. 

IV - Verificação da manutenção do desconto inicialmente concedido 

34. O objetivo deste tópico é analisar se as modificações implementadas na planilha não modificaram a 

equação econômico-financeira do contrato e se o custo global do ajuste permanece obedecendo ao disposto no § 

6º do art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), vigente à época.  

35. Preliminarmente à mencionada análise, mostra-se importante fazer alguns esclarecimentos a respeito 

do desconto originalmente concedido em relação ao orçamento-base da licitação, o qual, nas instruções 

anteriores, havia sido apontado como 13,46%. Tal percentual fora obtido expeditamente por meio da divisão do 

valor contratado (R$ 7.960.354,55) acrescido do valor referente à correção do quantitativo de aço 

(R$ 742.500,00) pelo valor do orçamento base da licitação (R$ 9.282.803,30) acrescido da correção do 

quantitativo de aço considerando o preço unitário de referência do órgão (UFRJ) para o mencionado serviço 

(R$ 776.367,19).  

Quadro 5 - Memória de cálculo do percentual de desconto adotado nas instruções precedentes 

Memória de cálculo Valor (em 

R$) 

Valor contratado + qtde aço corrigida 8.702.854,55 
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adotando-se o preço contratado  

Valor orçado + qtde aço corrigida adotando-se 

o preço de referência do órgão 

10.059.170,49 

Desconto 13,46% 

36. Desse modo, a análise comparativa dos custos contratados de cada serviço com os constantes em 

referências oficiais foi feita apenas para os itens que estavam sendo então questionados, quais sejam: concreto 

30 Mpa, aço CA-50 e estaca raiz.   

37. Todavia, para fins de verificação da manutenção do desconto original e de eventual jogo de planilha, 

tal metodologia se mostra com validade limitada. Isso porque, nos termos do art. 14 do Decreto 7.983, de 

8/4/2013 c/c arts. 2º e 3º daquele mesmo regulamento, a manutenção do desconto deve ser verificada não em 

relação ao orçamento-base do órgão contratante, mas sim em relação ao preço de referência obtido com base 

nos sistemas de referências de custos da Administração Federal, dentre os quais se destaca o Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). Essa referida metodologia também constava nas 

diversas Leis de Diretrizes Orçamentárias vigentes à época do contrato. 

38. Para tanto, mostra-se necessário seguir com os procedimentos normalmente adotados por este 

Tribunal nas análises de orçamentos de obras públicas (Portaria-Segecex 33/2012), quais sejam: primeiramente 

a elaboração da curva ABC dos itens da planilha original e comparação dos preços contratados com os custos de 

serviços similares encontrados nas referências oficiais (Sinapi, Sicro etc.) acrescidos de um BDI de referência, 

que segundo o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário é de 25% para obras de edificações, e, em seguida, a 

elaboração da curva ABC da planilha final (pós-aditivos) e comparação dos preços desta com os custos de 

serviços similares encontrados nas referências oficiais acrescidos do mesmo BDI paradigma. A comparação 

entre os descontos verificados na ocasião da contratação com os verificados após as alterações da planilha vai 

possibilitar confirmar se o desconto foi mantido ou se houve jogo de planilha. 

39. No presente caso, contudo, o contrato se encontra encerrado, tendo sido executado cerca de 85% do 

objeto. Por esse motivo, entende-se necessário analisar a manutenção do desconto originalmente concedido não 

em relação ao valor integral do ajuste após seus aditivos, mas sim em relação às quantidades de serviços que 

foram efetivamente executadas, as quais devem ser obtidas nas medições acumuladas. 

40. Isso porque o percentual de desconto pode não ser linear ao longo de toda a consecução do contrato. 

Em outras palavras, o desconto apurado, considerando-se a planilha em sua totalidade, pode divergir daquele 

que pondera apenas parte dos serviços dessa planilha.   

41. Analisando os documentos encaminhados pela UFRJ (peça 106, item não digitalizável) verifica-se 

que a entidade adota uma prática não usual para a realização de medições, qual seja a individualização de cada 

um de seus termos aditivos. Em outros termos, em um mesmo período podem existir mais de uma medição: uma 

para os itens de serviço constantes no contrato, e outras para cada um dos termos aditivos firmados. Ademais, os 

diversos boletins de medição restringem-se a apresentar as quantidades de serviço e valores correspondentes 

exclusivamente ao período a que se refere a medição, não apresentando as quantidades totais acumuladas de 

cada serviço. Inexiste, assim, uma planilha consolidada dos serviços da obra e suas respectivas quantidades 

acumuladas ou, se existir, esta não foi acostada aos autos. 

42. Destarte, para viabilizar a análise orçamentária utilizou-se uma planilha de elaboração própria, que 

consolida e acumula as quantidades medidas em cada uma das 25 medições do contrato com as dos serviços 

constantes nos termos aditivos firmados.  

43. Esclarece-se, contudo, que não foi apresentado o 17º boletim de medição que discriminaria as 

quantidades de cada serviço ali medidos. Por este motivo, a planilha consolidada não levou em consideração a 

referida medição. Consequentemente, o valor total da planilha elaborada (R$ 7.944.117,56) é inferior ao 

montante medido pela universidade (R$ 8.245.350,46). 

44. As análises orçamentárias do contrato original e das medições consolidadas acumuladas se encontram 

às peças 107 e 108, respectivamente. A data-base adotada de referência é agosto/2009, mesma data-base 

considerada nas propostas comerciais das licitantes e, consequentemente, da proposta da contratada. As 

conclusões obtidas nas análises estão sintetizadas no quadro a seguir: 

Quadro 5 - Análise da manutenibilidade do desconto originalmente concedido 

 Condições 

originais da 

contratação¹ 

Medições 

consolidadas 

acumuladas²  

Valor global R$ 

7.960.354,55 

R$ 

7.944.117,56 

Valor da amostra R$ R$ 
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3.969.417,36 5.186.730,49 

Representatividade da amostra 50,06% 65,29% 

Valor de referência da amostra R$ 

4.706.587,19 

R$ 

5.855.431,27 

Desconto (em R$) R$ 

737.169,84 

R$ 

668.700,78 

Desconto em relação à amostra  15,66% 11,42% 

Desconto em relação ao valor global 10,20% 9,19% 
(1) Informações extraídas da análise orçamentária constante à peça 107; 

(2) Informações extraídas da análise orçamentária constante à peça 108.  

45. Merece registro que, caso fossem desconsideradas as quantidades decorrentes de erros identificáveis 

pelos licitantes (99.000 kg de aço CA-50), mantendo-se as demais alterações imprevisíveis, os percentuais de 

desconto permaneceriam muito próximos aos apresentados no quadro acima, haja vista que o preço unitário de 

referência do aço (R$ 7,74/kg) é bastante próximo ao contratado (R$ 7,50/kg). Senão vejamos: 

 Quadro 6 - Análise da manutenibilidade do desconto originalmente concedido, desconsiderando as 

quantidades decorrentes de erros identificáveis 

 Condições 

originais da 

contratação 

Medições 

consolidadas 

acumuladas 

Valor global R$ 

7.960.354,55 

R$ 

7.944.117,56 

Valor da amostra R$ 

3.969.417,36 

R$ 

5.186.730,49 

Valor referente ao acréscimo de aço 

CA-50 (99.000 kg x R$ 7,50/kg) 

- R$ 

742.500,00 

Valor da amostra desconsiderando o 

acréscimo no item aço CA-50 

- R$ 

4.444.230,49 

Valor de referência da amostra R$ 

4.706.587,19 

R$ 

5.855.431,27 

Valor referente ao acréscimo de aço 

CA-50 (99.000 kg x R$ 7,74/kg) 

- R$ 

766.260,00 

Valor da amostra desconsiderando o 

erro no item aço CA-50 

- R$ 

5.089.171,27 

Desconto (em R$) R$ 

737.169,84 

R$ 

644.940,78 

Desconto em relação à amostra  15,66% 12,67% 

Desconto em relação ao valor global 10,20% 9,83% 

46. Especificamente quanto aos itens de serviços que haviam sido discutidos nas instruções anteriores, os 

preços de referência adotados foram os seguintes: 

Concreto estrutural usinado 30 Mpa (preço no contrato: R$ 387,50/m³): preço de referência: R$ 

461,72/m³ (cód. Sinapi 26311/11 + BDI de 25%) 

Aço CA-50 (preço no contrato: R$ 7,50/kg): preço de referência: R$ 7,74/kg (cód. Sinapi 74254/1 + 

BDI de 25%) 

Estaca raiz para carga de até 80 tf, diâmetro 400mm (preço no contrato: R$ 419,85/m): preço de 

referência: R$ 337,50/m (revista Guia da Construção, editora PINI, agosto/2009 + BDI de 25%) 

47. Em relação ao preço de referência da estaca raiz de diâmetro 400 mm, importa fazer alguns 

esclarecimentos adicionais, pois já foi objeto de contestações anteriores.  

48. Visto que inexistia composição similar para esse serviço no Sinapi, a alternativa que inicialmente 

pareceu mais adequada foi buscá-la nos sistemas de custos oficiais de órgãos públicos do Rio de Janeiro (estado 

no qual se localizam as obras), tendo sido encontrados os seguintes custos paradigmas na tabela da Prefeitura do 

Rio de Janeiro (tabela SCO-RJ, disponível em www2.rio.rj.gov.br/sco/): 

Quadro 7 - Custos de estacas raiz na tabela SCO-RJ, data-base agosto/2009 

Código 

SCO 

Descrição U

nid. 

Cu

sto 

(R$/m) 
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FD 

05.65.0050 

Estaca raiz com diâmetro de 6’, perfurada em solo, 

incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a 

injeção 

M 196

,03 

FD 

05.65.0100 

Estaca raiz com diâmetro de 8’, perfurada em solo, 

incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a 

injeção 

M 219

,60 

FD 

05.65.0150 

Estaca raiz com diâmetro de 10’, perfurada em solo, 

incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a 

injeção 

M 241

,02 

FD 

05.65.0200 

Estaca raiz com diâmetro de 12’, perfurada em solo, 

incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a 

injeção 

M 238

,66 

49. Observa-se que, na tabela de custos daquela municipalidade, existem referências para estacas raiz de 

diâmetro máximo de 12’ (300 mm), inferior, portanto, ao diâmetro utilizado nas obras (400 mm). Contudo, face 

à ausência de outros paradigmas, o custo dessa estaca de 12’ (R$ 238,66/m) fora adotado como referência na 

instrução de peça 51 dos autos (parágrafo 61 daquela instrução), o que, acrescido do BDI referencial de 25%, 

totalizou um preço paradigma de R$ 298,32/m.  

50. Tal fato originou discordância por parte da UFRJ, que entendera inviável a comparação. Essa 

alegação foi acatada na instrução à peça 83 (parágrafo 76 daquela instrução) e motivou a adoção de novo preço 

referencial, dessa vez de R$ 337,50/m (já incluso BDI de 25%), obtido na revista Guia da Construção (editora 

PINI), de agosto/2009. Sendo assim, na análise orçamentária aqui realizada adotou-se como referencial esse 

mesmo preço obtido na revista da PINI, de R$ 337,50/m. 

V - Manifestação conclusiva sobre a aplicabilidade das orientações contidas no Acórdão 1977/2013-

TCU-Plenário 

51. Consoante o acórdão supra mencionado, para que sejam admitidos aditivos tendentes a corrigir erros 

de sub ou superestimativas de quantidades da planilha em contratos regidos por empreitada de preço global, é 

necessário comprovar o atendimento aos seguintes aspectos: 

9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do 

Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;  

9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do ‘jogo de planilhas’, com 

redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da 

assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal;  

9.1.8.3. avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está 

compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o 

de mercado;  

9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima 

do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante 

termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea ‘f’; art. 15, § 6º; e 

art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;  

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo 

aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação 

do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como 

também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela 

própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da 

economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público 

primário; 

52. No contrato em exame, consoante consignado nas instruções anteriores (peças 51 e 83 dos autos), as 

alterações nas obras foram inferiores ao percentual previsto nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, qual seja, 

25%. 

53. A análise ora realizada para saber se as modificações implementadas na planilha não modificaram a 

equação econômico-financeira do contrato, revelou que a planilha original da contratada possuía um desconto 

de 10,20% em relação ao Sinapi, enquanto que, após as modificações na planilha, o desconto ficou em 9,19%.  
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54. Ainda que tenha havido uma redução no percentual de desconto originalmente ofertado, essa 

diferença se revela significativamente baixa, de praticamente 1%. Por isso, entende-se que a equação 

econômico-financeira original do contrato foi mantida, não tendo sido configurado o jogo de planilha. 

55. No mais, verificou-se que, caso a planilha do orçamento-base da licitação tivesse contemplado as 

quantidades corretas para o item de aço CA-50, a proposta que supostamente se sagraria vencedora seria a da 

empresa Tangran Engenharia Ltda., com uma diferença de aproximadamente R$ 50 mil em relação à proposta 

que fora contratada, da empresa Engenew Engenharia Ltda. 

56. Contudo, cabe ressaltar que ela foi detectada a partir de uma simulação feita mantendo-se os preços 

unitários constantes nas propostas comerciais das licitantes que participaram do certame e alterando-se as 

quantidades do respectivo serviço.  

57. Tal simulação parte de uma premissa que não pode ser comprovada e possui fragilidades. Não há 

como ter certeza de que as licitantes manteriam inalterados seus preços unitários diante de outras quantidades de 

serviços. Ainda mais que, no presente caso, o acréscimo quantitativo seria da ordem de 1.000%, montante este 

que altera a relevância do serviço e aumenta, por consequência, o poder de barganha das empresas na ocasião da 

cotação e aquisição do material, sendo razoável de se esperar que isso se refletiria no valor do preço unitário 

ofertado em sua proposta. 

58. Somado a isso, há que se considerar que o valor entre as propostas da primeira e segunda classificada 

teve uma divergência da ordem de 0,6%, o que significa que pequenas modificações que fossem implementadas 

nos preços unitários de quaisquer delas já seriam suficientes para corroborar ou alterar suas classificações. 

59. Por todo o exposto, entende-se que poderiam ser aplicadas as orientações contidas no Acórdão 

1.977/2013-TCU-Plenário nas alterações promovidas na planilha por meio dos termos aditivos nº 02 e 03 ao 

Contrato 08/2009.   

CONCLUSÃO 

60. A presente instrução visou dar cumprimento ao Despacho da Ministra Relatora constante à peça 89 

dos autos, que determinou a esta Unidade Técnica (i) que obtenha informações atualizadas sobre a contratação 

das obras para construção do edifício do Instituto de Matemática da UFRJ (Contrato 08/2009) e (ii) que, diante 

da alteração da planilha original das obras para corrigir a quantidade do aço CA-50, que se revelou subestimada, 

e a metodologia de fundação, que se encontrava divergente da especificada no projeto, se manifestasse 

conclusivamente sobre a possibilidade de aplicar as orientações contidas no Acórdão 1.977/2013-TCU-Plenário, 

bem como sobre a observância pela UFRJ das disposições do art. 112, § 6º, da Lei 12.017/2009.  

61. Em relação à referida contratação, verificou-se que o Contrato 08/2009 se encontra com execução 

física-financeira de aproximadamente 85%, tendo sido faturado o montante de R$ 8.245.350,46, referente a 

serviços executados, e mais R$ 596.100,55 a título de reajuste, restando um saldo contratual de R$ 960.031,74. 

Atualmente, as obras se encontram paralisadas e o contrato encerrado por extinção da sua vigência (item I do 

exame técnico). 

62. Quanto à possibilidade de se aplicar as orientações contidas no Acórdão 1.977/2013-TCU-Plenário 

nas alterações promovidas na planilha por meio dos termos aditivos nº 02 e 03 ao Contrato 08/2009, concluiu-

se, com base na análise empreendida nos itens II a V do exame técnico desta instrução, que tais orientações são 

atendidas no caso concreto. 

63. Vale o registro de que a análise orçamentária realizada, para saber se as modificações implementadas 

na planilha não modificaram a equação econômico-financeira do contrato, revelou que a planilha original da 

contratada possuía um desconto de 10,20% em relação ao Sinapi, enquanto que, após as modificações na 

planilha, o desconto ficou em 9,19%, diferença esta que se entende significativamente baixa e não poderia ser 

inferida como jogo de planilha.  

64. Sendo assim, será proposto apenas cientificar a UFRJ sobre as impropriedades detectadas na planilha, 

para que, doravante, não incorra em erros semelhantes. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

65. Diante de todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior 

encaminhamento ao gabinete da Ministra-Relatora Ana Arraes, com a seguinte proposta: 

65.1. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos do art. 7º da Resolução n. 265, de 

9/12/2014, do TCU, que foram identificadas as seguintes impropriedades na planilha orçamentária das obras 

para construção do edifício do Instituto de Matemática contratadas por meio da Concorrência 08/2009, as quais 

afrontam o disposto na alínea ‘f’, inciso IX, art. 6º da Lei 8666/1993:  

 a) subestimativa do quantitativo de aço CA-50; e  

 b) consideração de metodologia de fundação divergente da constante no projeto básico. 

65.2. arquivar os presentes autos.” 
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6. O secretário substituto da unidade técnica, então, manifestou-se de acordo com a proposta de 

encaminhamento da instrução, com o acréscimo de recomendação à UFRJ, conforme o seguinte 

parecer (peça 111): 
“Manifesto concordância com a proposta do auditor-instrutor, a qual contou com a anuência do titular da 

1ª Diretoria Técnica da SeinfraUrbana. 

Como pode ser observado, a percuciente instrução buscou atender, com todo o rigor técnico, a 

determinação expedida no despacho da Exma. Ministra-Relatora (peça 89). 

Valendo-se inclusive de simulações com o uso de sistema de análise de orçamento (peça 108), a instrução 

demonstrou que houve perda de 1% do desconto obtido pela licitação. Reconhecendo as limitações do método, 

o auditor acertadamente conclui que a ordem de grandeza da diferença não caracteriza indícios de benefícios 

indevidos à contratada, tampouco indica a ocorrência de jogo de planilhas. Adicionalmente, afirma o auditor que 

(i) não houve extrapolação do limite de aditivos previsto no art. 65 da Lei 8.666/1993 e (ii) não é possível 

ratificar que a segunda colocada se sagraria a vencedora à luz de todas as alterações realizadas no projeto ao 

longo da execução da obra. 

Concordando com tal posicionamento, acrescento ainda que o item 9.1.8.5 do Acórdão 1.977/2013-TCU-

Plenário deixa claro que, em um regime de execução por empreitada a preço global, se por um lado (i) a 

subestimativa relevante (erro grosseiro) nos quantitativos de aço para concreto armado de fato poderia (e 

deveria) ter sido percebida pelos licitantes à época do certame, por outro lado (ii) a falha das empresas é 

‘atenuada pelo erro cometido pela própria Administração’. Com efeito, o art. 47 da Lei 8.666/1993 

expressamente dispõe que ‘nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade 

de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o 

edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de 

preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação’. 

Por fim, não posso deixar de me manifestar em relação ao ponto que considero mais relevante na 

atualização de informações: o fato de a obra se encontrar paralisada com 85% de execução física, e sob 

responsabilidade da UFRJ desde setembro/2014. 

A UFRJ deve agir para reverter esse quadro o mais rápido possível para finalizar a obra e coloca-la à 

disposição da comunidade acadêmica. Contudo, a Universidade afirma ainda que, mesmo que o contrato em 

discussão tivesse sido concluído, uma segunda etapa seria contratada para conclusão plena da obra, 

acrescentando serviços de sistemas de refrigeração, subestação de energia, paisagismo e sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas - SPDA (peça 106, pág. 3). Apesar disso, não apresenta informações sobre o 

planejamento para essa segunda contratação. 

Nesse sentido, além da proposta do auditor de ‘dar ciência’ das irregularidades identificadas na primeira 

etapa, pondero ser pertinente acrescentar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento interno do TCU, uma 

proposta de recomendação para que a Universidade envide esforços para, com a maior celeridade possível, 

incorporar a parcela faltante e revisar o projeto básico da segunda etapa da obra, a fim de que os erros de 

quantitativos e preços encontrados na primeira etapa não se repitam, valendo-se inclusive da colaboração dos 

docentes de engenharia que atuam no Centro de Tecnologia, nas imediações do prédio do Instituto de 

Matemática, na Cidade Universitária da Ilha do Fundão.” 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

 

 Cuida-se da análise das respostas às oitivas realizadas em cumprimento ao acórdão 2.538/2011 – 

Plenário e ao despacho à peça 54, bem como das últimas manifestações da unidade técnica. 

2. Para melhor compreensão da matéria, relembro que a então Secob-1, inicialmente, identificou 

dez irregularidades nas obras avaliadas. Três delas, relativas à construção do Instituto de Matemática – 

IM da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, foram consideradas graves, mas com 

recomendação de continuidade (IG-C). As outras sete ocorrências foram classificadas como “outras 

irregularidades” e originaram determinação/ciência à entidade.  

3. A oitiva da UFRJ determinada no acórdão 2.538/2011 – Plenário objetivou esclarecer os 

seguintes indícios de irregularidades nas obras do IM: 
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a) subdimensionamento do projeto básico/orçamento-base em relação aos serviços de fundação e 

estruturas, tendo em vista que, após a contratação, houve acréscimos substanciais em alguns 

quantitativos (aumento de 1.409% no item “aço para armadura CA-50” e de 33,56% no item “serviço 

de concreto estrutural usinado fck=30Mpa”); 

b) alteração injustificada no orçamento-base da obra do tipo de fundação prevista nas plantas 

constantes do projeto básico, de estacas raiz para estacas pré-moldadas; e 

c) formalização do termo aditivo 2 ao contrato 3/2010, aumentando o valor do ajuste em 

decorrência da execução de fundação com estacas raiz, a despeito de as plantas constantes do projeto 

básico da obra terem previsto a execução dessa espécie de fundação, o que teria representado não 

observância do subitem 5.8.4 do edital 8/2009 e alteração indevida do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. 

4. A empresa Engenew Engenharia Ltda., executora do contrato 3/2010, foi ouvida a respeito da 

ocorrência indicada na alínea “c”. 

5. No acórdão 2.538/2011 – Plenário, também foi determinado à unidade técnica que verificasse 

a adequação dos custos unitários dos itens “aço para armadura CA-50” e “serviço de concreto 

estrutural usinado fck=30Mpa” e dos serviços atinentes à execução de fundação com estacas raiz, a fim 

de concluir sobre possível sobrepreço em virtude das alterações promovidas no contrato 3/2010. 

6. Após incluir em seu exame outros itens objeto dos aditivos firmados e concluir que os termos 

de aditamento 2 e 3 seriam irregulares, em face de o regime de contratação (empreitada por preço 

global) e as disposições do edital não comportarem as correções dos erros na planilha orçamentária, a 

Secob-1 apurou num primeiro momento, por estimativa, superfaturamento no contrato de mais de 

R$ 1,3 milhão, relativo aos itens acrescidos. A unidade técnica, naquela oportunidade, ainda destacou 

a necessidade de se manter, após as alterações cabíveis formalizadas pelos aditivos, o desconto 

oferecido em favor da Administração no certame (então calculado em 14,25%), nos termos das Leis de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO. Assim, por considerar que o único ponto esclarecido foi o referente 

ao aumento de quantitativo no serviço de concreto estrutural usinado, a Secob-1propôs novas oitivas 

em vista da possibilidade de determinação para repactuar o contrato (peça 51). 

7. Depois da nova oitiva, a UFRJ argumentou essencialmente que (peças 78/80): 

 a) teria ocorrido erro de digitação no lançamento do item aço CA-50 na planilha orçamentária 

(não questionado por qualquer licitante), bem como adoção do preço da estaca pré-moldada por falta, 

no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, do preço da estaca 

raiz; 

 b) embora o regime de execução do contrato previsto fosse empreitada por preço global, a 

entidade, com vistas a resguardar os interesses da instituição, entendeu que a medição deveria levar em 

conta os serviços efetivamente realizados, e, sob este regime, os aditivos 2 e 3 teriam sido aprovados 

pela Procuradoria Federal da UFRJ; 

 c) erros no projeto básico seriam aceitos no manual “Recomendações Básicas para Contratação 

e Fiscalização de Obras Públicas do TCU” (de 10 a 15%), e o art. 127, § 6º, inciso III, da Lei 

12.309/2010 (LDO 2011) admitiria alterações contratuais por falhas e omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto até o 

limite de 10% do valor do contrato; 

 d) o 2º termo aditivo se justificaria porque o projeto executivo alterou a solução proposta no 

projeto básico, passando a utilizar estacas raiz com 410 mm de diâmetro, ao invés de 300 mm, com 

acréscimo de mais um equipamento para execução dos serviços, e a proposta da empresa vencedora 

para o item (R$ 335,80/m com BDI de 25%) teria sido inferior ao custo da estaca raiz de 300 mm 

previsto no Sistema de Custos e Orçamentos do Rio de Janeiro – SCO/RJ (R$ 352,00/m sem BDI); e 

 e) apesar das falhas, não teria havido superfaturamento. 

8. A empresa contratada, por sua vez, questionou análises feitas pela unidade técnica e ponderou, 

em suma, que (peças 58/72): 
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 a) as incongruências entre a planta e a planilha orçamentária não poderiam ser imputadas à 

contratada, e o fato de o regime da contratação ser empreitada por preço global não invalidaria o erro 

no planejamento gerado no projeto básico, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração; 

 b) não teria agido de má-fé ao oferecer desconto de 5% para o item aço, inferior ao desconto 

global, porque, se quisesse auferir algum proveito futuro, não indicaria desconto algum nesse item; e 

 c) considerando os serviços extras efetuados e não recebidos, a empresa estaria com prejuízo de 

quase R$ 1,7 milhão na execução das obras (peça 64). 

9. Na manifestação à peça 83, a então Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de 

Edificação – SecobEdificação acatou parte dos esclarecimentos, mas afirmou que: 

 a) o contrato foi firmado prevendo que a execução das obras ocorreria mediante empreitada por 

preço global; 

 b) houve ofensa ao disposto nos subitens 5.7 e 5.8.4 do edital 8/2009 e no art. 109, § 1º, da LDO 

para o exercício de 2009; 

 c) foram utilizadas na planilha orçamentária outras fontes de referência, como o SCO/RJ e a 

tabela de custos da Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro – Emop, que apresentam preço de 

estaca raiz e, portanto, poderiam ter sido usadas;  

 d) ocorreu indicação clara e objetiva no projeto básico (peça 24), especificamente nas pranchas 

1 e 4 do projeto estrutural, de que a fundação seria feita com estacas raiz, e permaneceu não 

esclarecido o preço contratado para os serviços relacionados a essas estacas, com indicativo de 

sobrepreço de quase R$ 170 mil; e 

 e) a alteração no tipo de laje do último pavimento (de laje de cobertura para laje de piso, pela 

previsão de aumento de mais um pavimento na estrutura), embora tenha acarretado a necessidade de 

acréscimo nos quantitativos de aço e estacas, não justificou adequadamente o percentual de elevação 

observado na quantidade de aço (1.409%). 

10. Apesar disso, a unidade técnica admitiu como válidos os aditivos decorrentes de erros 

relevantes na planilha orçamentária à luz do acórdão 1.977/2013 – Plenário, sem prejuízo de defender 

ser preciso manter o desconto oferecido em favor da Administração no momento da licitação (então 

recalculado para 13,46% do valor orçado após ajustes nos quantitativos indevidos de aço). Destarte, 

propôs determinação à UFRJ para que repactuasse o contrato de forma que fosse mantido, após todas 

as alterações na avença, o desconto ofertado (naquela ocasião, calculou-se que o valor do contrato até 

o 7º termo aditivo deveria ser reduzido em cerca de R$ 566 mil), ainda cientificando-se a entidade 

sobre as falhas observadas.  

11. Diante de dúvidas acerca da efetiva observância das premissas do acórdão 1.977/2013 – 

Plenário e das disposições do § 6º do art. 112 da Lei 12.017/2009, bem como da necessidade de 

informações atualizadas sobre a execução do contrato, para avaliar a possibilidade de efetuar a 

determinação cogitada, considerei necessária nova análise do processo pela unidade técnica.  

12. Na última instrução, à peça 109, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana – 

SeinfraUrbana apurou que o contrato 3/2010 encontrava-se encerrado, com 85% de execução do 

objeto, e considerou que as orientações do acórdão 1.977/2013 – Plenário teriam sido atendidas, haja 

vista que: 

 a) não houve extrapolação do limite de aditivos previsto no art. 65 da Lei 8.666/1993, conforme 

instruções anteriores; 

 b) a simulação que mostra que a proposta da empresa Tangran Engenharia Ltda. (segunda 

colocada) venceria o certame, caso a planilha do orçamento da licitação tivesse contemplado as 

quantidades corretas para o item aço CA-50, contém fragilidades, especialmente pela incerteza na 

manutenção dos preços unitários diante de outras quantidades de serviços e pela divergência diminuta 

entre os valores das propostas da primeira e da segunda classificadas (0,6%); e 

 c) o desconto quanto ao valor global da planilha original da contratada, calculado em relação aos 

preços do Sinapi em uma amostra com 50,06% de representatividade (10,20%), ficaria em 9,19%, 

levando em conta uma amostra com 65,29% dos serviços efetivamente executados, ou em 9,83%, 

quando se desconsideram as quantidades decorrentes de erros identificáveis pelos licitantes (99.000 kg 
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de aço CA-50), ou seja, com uma diferença significativamente baixa, que nem caracteriza indícios de 

benefícios indevidos à contratada nem pode ser inferida como “jogo de planilha”. 

13. Assim sendo, a instrução concluiu por apenas dar ciência à UFRJ sobre as impropriedades 

verificadas, tendo o secretário substituto acrescentado proposta de recomendação com o objetivo de 

solucionar a questão referente à paralisação das obras desde setembro/2014. 

14. Pelo que se vê, mais uma vez este Tribunal se depara com deficiências na elaboração de 

projetos e orçamentos de obras públicas que redundam em várias dificuldades para execução dos 

respectivos contratos e suscitam dúvidas sobre a regularidade da celebração de aditivos que majoram 

os preços dos ajustes firmados pela Administração.  

15.  Diante dos problemas existentes na planilha orçamentária e das alterações realizadas no 

contrato, nota-se que o projeto básico em vértice, de fato, “não possuía uma definição suficientemente 

detalhada dos componentes da obra para justificar uma contratação por regime de empreitada por 

preço global, principalmente em relação à solução de fundação e à quantidade de aço necessária 

para a execução da obra”. E as falhas acabaram agravando os riscos em razão do regime de execução 

escolhido (empreitada por preço global), que, no entanto, na prática, foi alterado para empreitada por 

preço unitário. 

16. Trata-se de mais um caso que bem exemplifica as preocupações que originaram o referido 

acórdão 1.977/2013 – Plenário, consoante exposto no voto condutor daquela deliberação: 
“A experiência haurida pelas auditorias realizadas por esta Corte em obras e serviços sob esse regime tem 

identificado tanto o desvirtuamento do instituto (com a medição como se preço unitário fosse) como também a 

aplicação distorcida do art. 65 da Lei de Licitações, no que se refere às condições para a prolação de termos 

aditivos aos contratos. As repercussões vão desde o superfaturamento até o abandono dos contratos, afora os 

infindáveis litígios judiciais.” 

17. Com os elementos presentes nos autos, não há como negar que houve infringência ao art. 47 

da Lei 8.666/1993, que requer da Administração, nas licitações cujas obras sejam executadas sob o 

regime de empreitada por preço global, o fornecimento, junto com o edital, de todos “os elementos e 

informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e 

completo conhecimento do objeto da licitação”. 

18. Ademais, não caberia o procedimento adotado pela UFRJ (previsto, contraditoriamente, no 

subitem 2.16 do contrato – peça 79, p. 1/3), de fazer as medições da obra com base no quantitativo 

efetivamente executado. 

19. Quanto às retificações processadas por meio de aditivos ao contrato, deveriam ter sido 

observados a legislação vigente à época e o edital da licitação realizada (peça 20, p. 5/6).  

20. O art. 112, § 6º, da Lei 12.017/2009 (LDO para o exercício de 2010) era claro ao estabelecer 

que “a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários 

do SINAPI ou do SICRO não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária”. 

21. Além disso, o ato convocatório previu a impossibilidade de alteração do contrato em função 

de erros no orçamento que deveriam ter sido detectados pelos licitantes: 
“5.7 O orçamento analítico é um elemento informativo e de inteira responsabilidade do licitante, não 

podendo o interessado, posteriormente ao procedimento licitatório, arguir omissões, enganos, erros, a fim de 

alterar o Preço Global apresentado na Proposta de Preços, visto que a licitação é procedida sob o regime de 

empreitada por preço global, atendendo simultaneamente às especificações e aos desenhos, partes integrantes 

deste Edital. 

(...) 

5.8.4 a omissão ou exclusão no orçamento analítico de quaisquer serviços especificados e/ou desenhados 

não exime a contratada de executá-los no cumprimento do contrato, pelo preço global apresentado na Proposta 

de Preços, o mesmo acontecendo com qualquer divergência que possa ocorrer nos quantitativos constantes no 

orçamento analítico e os que realmente serão executados, segundo os desenhos e especificações.” 

22. É certo que o acórdão 1.977/2013 – Plenário admitiu que, excepcionalmente, de maneira a 

evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantir o valor 

fundamental da melhor proposta e a isonomia, nos casos em que, por erro ou omissão no orçamento, 

houver “subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária”, 
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podem ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença. 

23. Para acatar os aditivos firmados nessas condições, cabe levar em conta os demais 

condicionantes expostos na deliberação de que não haja: 

 a) superação dos limites de acréscimos e supressões contratuais (art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 

8.666/1993 e art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013); 

 b) “jogo de planilhas”, com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação 

ao preço base do certame no ato da assinatura do contrato; 

 c) compensação da correção de quantitativos e da inclusão de serviços por distorções em outros 

itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado; e 

 d) pagamentos do objeto acima do preço de mercado.   

24. Para aplicação dessa sistemática, ficou assente igualmente a necessidade de: 
 “verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo 

firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que 

seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da 

exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela própria 

Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da 

economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público 

primário”. 

25. Neste caso, conforme exposto no despacho à peça 89, constatei que: 
 “a) apesar do alegado erro de digitação no lançamento do item aço CA-50 na planilha orçamentária e da 

não identificação no processo do memorial de cálculo do dimensionamento da estrutura, a falha nesse item 

poderia ter sido percebida pelas licitantes – por meio da simples comparação do quantitativo de aço (10.633kg) 

e de concreto (1.293,20m³) e da constatação da baixa taxa de aço (aproximadamente 10 kg de aço por m³ de 

concreto) para estruturas de concreto convencionais – e deveria ter sido questionada à época da licitação; e 

 b) ocorreu indicação clara e objetiva no projeto básico (peça 24), especificamente nas pranchas 01 e 04 

do projeto estrutural, de que a fundação seria feita com estacas raiz e, portanto, a divergência também deveria 

ter sido objeto de questionamento pelas licitantes.” 

26. Não obstante isso e meu entendimento inicial de que, para apurar a diferença quanto ao 

desconto concedido pela contratada, o ideal seria (i) desconsiderar as correções feitas para alterar o 

tipo de fundação (além das alterações nos quantitativos de aço CA-50, como fez a unidade técnica); e 

(ii) efetuar os cálculos incluindo todos os itens do orçamento (e não por meio de amostra), na linha das 

últimas instruções, verifico que não é possível extrair débito ao erário em decorrência das ocorrências 

que ensejaram oitiva da UFRJ e da empresa contratada. 

27. Como bem ponderou o relator do acórdão 1.977/2013 – Plenário, a conclusão sobre a 

adequação, ou não, de celebrar aditivos em casos da espécie não deriva de “uma equação simples”, em 

razão das inúmeras interveniências contidas no exame da questão. 

28. Contudo, os fundamentos da análise da unidade técnica são razoáveis, e ainda há as seguintes 

atenuantes no caso: 

 a) mesmo que competisse às licitantes identificar os erros no orçamento, o memorial descritivo 

das obras, segundo consta do relatório de auditoria, também previu tipo de fundação diferente do 

contido nos desenhos do projeto básico, situação que ameniza a não percepção da falha pelas empresas 

interessadas; e 

 b) todas as empresas concorrentes apresentaram suas propostas (peça 106, p. 7/148) com os 

mesmos quantitativos dos itens questionados contidos no orçamento da Administração (subitens 

2.2.3.a, 3.1.4.a, 3.1.4.c e 2.3.1), sem efetuar as correções nas quantidades de aço CA-50 e estacas pré-

moldadas de concreto, permitindo-se inferir que haveria postulação para se retificar os erros qualquer 

que fosse a licitante vencedora, à vista da representatividade dos valores envolvidos. 

29. Também cabe destacar o fato de que: 

 a) parte das alterações processadas nos quantitativos previstos era devida, em decorrência das 

modificações feitas nas especificações da obra, como a mudança no tipo de laje do último pavimento e 

no diâmetro das estacas raiz; e 

 b) não foi verificado sobrepreço ou superfaturamento, uma vez que, na amostra avaliada, os 
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valores contratados e os executados ficaram abaixo dos preços de referência. 

30. Além disso, apesar de a empresa contratada ter postulado em algumas oportunidades outras 

retificações nos serviços previstos (peça 106, p. 213, por exemplo) e de a UFRJ ter reconhecido que, 

com o desenvolvimento do projeto executivo, ocorreram diferenças significativas entre os 

quantitativos da planilha estimativa e os efetivamente necessários (peça 78, p. 5), a entidade indeferiu 

os pleitos, tendo, inclusive, incluído nos 3º e 7º termos aditivos as seguintes cláusulas, 

respectivamente: 
 “4.1 A assinatura do presente termo aditivo importa na concordância da CONTRATADA com a 

adequação do projeto executivo, ficando ciente de que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos do projeto 

ocorrerão por contada CONTRATADA, sem ônus para CONTRATANTE.” (peça 80, p. 7) 
“4.1 A contratada se compromete a entregar o objeto em sua plenitude, ficando ciente de que não fará jus 

a nenhum pagamento adicional, nem mesmo reajuste, e tampouco a nova concessão de prazo para a entrega da 

obra, exceto, apenas no que diz respeito a prazo, em razão de caso fortuito ou força maior, expressamente 

reconhecido pela contratante” (peça 80, p. 56) 

31.  Desse modo, em que pesem as deficiências no orçamento-base, constato a ausência de 

elementos suficientes para imputação de débito neste processo em relação aos pontos questionados e, 

em consequência, concluo por apenas cientificar a UFRJ acerca das falhas observadas, na forma 

proposta na instrução. 

32. Adicionalmente, corroboro as preocupações externadas pelo secretário substituto da unidade 

técnica quanto às evidências de que a obra em tela se encontra paralisada, desde setembro/2014, com 

85% de execução.  

33. As fotos à peça 106, p. 205/212, indicam o estágio avançado das obras do prédio que, 

conforme planejado, deveria estar disponível, desde 2012, para a ampliação acadêmica do Instituto de 

Matemática, com novas salas de aula, gabinetes para pesquisa e locais administrativos.  Porém, o 

documento à peça 106, p. 2/4, demonstra que o ajuste se encerrou com supressão formal de alguns 

serviços (R$ 712.805,24) e sem que parte das obras contratadas tenha sido concluída (R$ 960.031,74). 

34. É lamentável que problemas dessa natureza ocorram em nosso país, com evidentes prejuízos 

ao regular desenvolvimento do ensino, ainda tão carente de estruturas e recursos adequados.  

35. Assim, com o objetivo de prevenir a ocorrência de danos ao erário, inclusive pela 

possibilidade de deterioração da obra e pela necessidade de recursos adicionais para sua manutenção, 

ao invés de recomendar, sugiro determinar à UFRJ que adote as medidas de sua alçada a fim de, com a 

maior celeridade possível, solucionar a questão. As providências a serem implementadas pela entidade 

devem ser acompanhadas nas contas da entidade. 

Ante o exposto, com esse pequeno ajuste, acolho o parecer da SeinfraUrbana e VOTO por que o 

Tribunal adote o acórdão que submeto à deliberação deste colegiado. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 291/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 012.626/2011-2.  

2. Grupo I – Classe V – Relatório de Auditoria.   

3. Interessado/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Congresso Nacional. 

3.2. Responsáveis: Albertino Alves Ribeiro (CPF 992.458.257-87), Cerix Soares de Azevedo 

(CPF 328.776.686-49), Eduardo San Pedro Siqueira (CPF 408.811.307-10), Flávio Ferreira Fernandes 

(CPF 870.730.057-34), Harley Frambach de Moura Junior (CPF 011.041.667-80), Ivan Ferreira Carmo 

(CPF 789.044.807-44), Ivan José do Couto Pinna Barbosa (CPF 094.318.497-55), José Cezar 

Rodrigues dos Santos (CPF 461.973.977-49), João Roberto Nunes (CPF 719.251.557-49), Luiz 

Antonio Ferreira Neves (CPF 349.164.829-72), Mildce de Jesus Moreno de Siqueira (CPF 
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399.776.927-34), Milton Reynaldo Flores de Freitas (CPF 298.904.037-49), Márcio Escobar Conforte 

(CPF 642.807.137-15), Pablo César Benetti (CPF 717.947.947-00), Paulo Mario Ripper Vianna (CPF 

937.609.907-97) e Engenew Engenharia Ltda. (CNPJ 01.001.193/0001-68). 

4. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana – SeinfraUrbana. 

8. Representação legal: João Roberto Nunes (carteira de identidade 145.537 – Crea/RJ), 

representando a UFRJ. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com o objetivo de verificar a conformidade das obras de construção da Escola de 

Belas Artes – EBA e do Instituto de Matemática – IM, bem como de expansão do Bloco “J” do Centro de Ciências 

da Saúde – CCS. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 

expostas pela relatora e com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro de que foram identificadas as seguintes 

impropriedades na planilha orçamentária das obras para construção do edifício do Instituto de 

Matemática, contratadas por meio da concorrência 8/2009, as quais afrontam a alínea “f” do inciso IX 

do art. 6º da Lei 8.666/1993: 

9.1.1. subestimativa do quantitativo de aço CA-50; e  

9.1.2. consideração de metodologia de fundação divergente da constante no projeto básico. 

9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, se ainda não tiver solucionado as 

questões que impediram o término das obras do edifício do Instituto de Matemática, com a maior 

celeridade possível: 

9.2.1. revise o projeto básico da segunda etapa das obras, a fim de que os erros encontrados na 

primeira etapa não se repitam, valendo-se, se possível, da colaboração dos docentes de engenharia que 

atuam no Centro de Tecnologia da entidade; e 

9.2.2. implemente todas as providências necessárias para concluir as referidas obras e colocar o 

prédio em funcionamento; 

9.3. determinar, ainda, à Universidade Federal do Rio de Janeiro que informe, nas contas a serem 

prestadas ao Tribunal referentes ao exercício de 2015 (Decisão Normativa TCU 147/2015), as medidas 

adotadas para cumprir o subitem anterior;  

9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram, 

à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Engenew Engenharia Ltda.; e 

9.5. arquivar os autos. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0291-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE I – PLENÁRIO 

TC 025.027/2008-0.  

Natureza: Embargos de Declaração. 
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Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – Sebrae/MS.   

Embargante: João Batista Garcia (CPF 863.113.958-00).  

Representação legal: Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100 e OAB/DF 37.104) e outros, 

representando João Batista Garcia.    

 

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO 

APONTADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DA FALHA. CIÊNCIA. 

 

RELATÓRIO 

 

João Batista Garcia opôs embargos de declaração contra o acórdão 3.008/2015-Plenário, nos 

seguintes termos (peça 60): 
 “JOÃO BATISTA GARCIA, devidamente qualificado nos autos do processo em destaque, vem perante 

Vossa Excelência, por intermédio de sua procuradora que ao final assina, opor EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO relativos ao ACÓRDÃO Nº 3008/2015 - TCU - PLENÁRIO, em função de 

CONTRADIÇÃO identificada no referido julgado, conforme as razões a seguir alinhavadas. 

I - DO CONTEÚDO DO VOTO 

1.  No tocante à despesa de R$ 8.953,00 no âmbito do Convênio nº 24/2005, ela é tratada no voto da 

Ministra nos itens 21 e 22 da seguinte forma: 

21. O outro achado que poderia ter causado prejuízo ao erário foi a "realização de despesas estranhas ao 

convênio", que consistiu no pagamento de R$ 8.953,00 à Televisão Morena Ltda. 

22. Conforme reconheceram os responsáveis, trata-se de despesa inserida na prestação de contas por 

equívoco. Como não há comprovação de que tal soma foi excluída da prestação de contas e restituída pela 

Fatec ao Sebrae, mostra-se apropriado expedir determinação nesse sentido, conforme sugerido pela 

subprocuradora-geral.  Destaques de agora. 

2.  A seu turno, a recomendação da Subprocuradora Geral encontra-se transcrita, em seu inteiro teor, no 

item 6 do voto da Ministra Relatora, cujo parágrafo 29 assevera que "Mais acertado nos parece, neste caso, 

determinar ao Sebrae/MS que confirme a exclusão dessa despesa e, se for o caso, exija da FAPEC a 

devolução do valor correspondente". 

3.  Pois bem. Ao acatar a recomendação da Subprocuradora Geral, em seu voto, a Ministra Relatora se 

posiciona no sentido de DETERMINAR AO SEBRAE QUE CONFIRME A EXCLUSÃO DA DESPESA e, se 

for o caso, vale dizer, se, e somente SE, ficar comprovado que ela não foi excluída, que o SEBRAE exija da 

FAPEC a devolução do valor correspondente. 

4.  Logo, de forma bastante acertada, o voto indicou determinar ao SEBRAE que verifique a questão 

antes de se falar em devolução do recurso, até porque em sua defesa o Embargante afirma que tal despesa não 

fora feita com recursos do convênio, tendo havido um equívoco no envio desse documento pela Fundação ao 

SEBRAE. 

II - DA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM VOTO 

5.  Porém, no item 9.2.1 do Acórdão consta a seguinte determinação: 

9.2. determinar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul - Sebrae/MS 

que: 

9.2.1. comprove a restituição dos R$ 8.953.00 (oito mil, novecentos e cinquenta e três reais) pagos à 

Televisão Morena Ltda. no âmbito do convênio 24/2005 e apresente prestação de contas escoimada da despesa 

irregular, no prazo de 30 (trinta) dias. Destacou-se. 

6.  O dispositivo do Acórdão retromencionado fala na comprovação da DEVOLUÇÃO da importância de 

R$ 8.953,00 da FAPEC ao SEBRAE, como se fosse fato líquido e certo que a despesa tenha sido efetuada pelo 

Embargante. No entanto, o que foi assentido no relatório e no voto, de forma bastante clara, foi a providência de 

se determinar ao SEBRAE que INFORME SE A DESPESA FOI EXCLUÍDA DA PRESTAÇÃODE 

CONTAS FINAL, para somente então, uma vez não excluída, seja providenciada a sua restituição aos cofres 

públicos. 

7.  Logo, percebe-se, com clareza, que há uma CONTRADIÇÃO entre o voto e o acórdão, no sentido 

de que o voto conduziu a questão para se solicitar informação ao SEBRAE e, conforme o caso, que ele 

providencie a restituição do recurso, ao passo que o Acórdão determinou a comprovação da devolução do 

recurso, como se tal devolução fosse óbvia, líquida e certa. 

III - DO PEDIDO 
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8.  Pejo exposto, o Embargante requer a Vossa Excelência que acolha os presentes Embargos de 

Declaração para o fim de sanar a contradição aqui apontada e, de conseguinte, RETIFICAR o item 9.2.1 do 

Acórdão nº 3008/2015 - Plenário, a fim de que ele reflita, de forma fidedigna, o teor do voto proferido pela 

nobre Relatora, ou seja, que a determinação ao SEBRAE seja no sentido de ele informar se a despesa de R$ 

8.953,00 foi excluída da prestação de contas final.” 

 É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Atendidos os requisitos de admissibilidade dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o 

art. 287 do Regimento Interno, conheço dos embargos de declaração opostos por João Batista Garcia 

contra o acórdão 3.008/2015-Plenário, que, dentre outros pontos, determinou ao Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – Sebrae/MS que comprovasse a restituição de 

R$ 8.953,00 pagos à Televisão Morena Ltda. no âmbito do convênio 24/2005 e apresentasse prestação 

de contas escoimada da despesa irregular, no prazo de 30 (trinta) dias (subitem 9.2.1). 

2. Originalmente, estes autos cuidam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento 

ao acórdão 1.814/2008 - Plenário, em razão de possíveis irregularidades na execução dos convênios 

24/2005 e 25/2005 e do contrato 105/2005, firmados entre o Sebrae/MS e a Fundação de Apoio à 

Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – Fapec, vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 

UFMS. 

3. O acórdão atacado julgou regulares com ressalva estas contas especiais e determinou a adoção 

de algumas medidas. 

4. O embargante argumentou que, no tocante à referida despesa de R$ 8.953,00, constou do voto 

que “como não há comprovação de que tal soma foi excluída da prestação de contas e restituída pela Fapec ao 

Sebrae, mostra-se apropriado expedir determinação nesse sentido, conforme sugerido pela subprocuradora-

geral”. 

5. Assim, deveria ser confirmado pelo Sebrae/MS se tal despesa foi excluída da prestação de 

contas e, caso contrário, exigir da Fapec sua devolução. 

6. Ocorre que, como visto acima, o subitem 9.2.1 do acórdão recorrido determinou ao Sebrae/MS 

que comprovasse a restituição do valor em questão e apresentasse prestação de contas escoimada da 

despesa irregular. 

7. Assim, enquanto no voto tem-se dúvida se referido valor foi excluído da prestação de contas, 

no acórdão já se determinou a comprovação de sua restituição, o que caracterizaria contradição. 

8. Os embargos de declaração merecem ser providos, dada a falha apontada. 

9. De fato, o entendimento que constou do voto era o que deveria constar do subitem 9.2.1 do 

acórdão criticado.  

10. Aduzo que detectei omissão no supracitado subitem porque não foi incluída, caso ocorra a 

devolução da importância de R$ 8.953,00, orientação para incidência de atualização monetária desde a 

data da realização da despesa irregular até a devolução aos cofres do Sebrae/MS. Dessa forma, a nova 

redação do subitem deve contemplar tal previsão. 

 Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que submeto à deliberação deste 

colegiado. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 292/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 025.027/2008-0.  

2. Grupo II – Classe I – Embargos de Declaração.  

3. Embargante: João Batista Garcia (CPF 863.113.958-00). 

4. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – 
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Sebrae/MS. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

5.1. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 

8. Representação legal: Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100 e OAB/DF 37.104) e outros, 

representando João Batista Garcia.    

 9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Batista 

Garcia contra o acórdão 3.008/2015-Plenário. 

 ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 

 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los; 

 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.2.1, do acórdão 3.008/2015-Plenário: 
 “9.2.1. confirme a exclusão da despesa de R$ 8.953,00  (oito mil, novecentos e cinquenta e três reais) 

com a Televisão Morena Ltda. da prestação de contas do Convênio 24/2005, e, se for o caso, exija da Fapec a 

devolução desse valor, atualizado monetariamente desde a data da realização da despesa até a data da 

devolução”; 

 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante. 

  

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0292-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO I – CLASSE II – PLENÁRIO 

TC 027.419/2015-0  

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional. 

Unidade: Ministério da Educação – MEC. 

Solicitante: Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal. 

Representação legal: não há.   

 

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. REALIZAÇÃO DE 

FISCALIZAÇÕES NO FIES E NO PRONATEC. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE 

TRABALHOS EM CURSO E OUTROS PLANEJADOS.  ATENDIMENTO PARCIAL. CIÊNCIA À 

SOLICITANTE. 

 

RELATÓRIO 

 

 Adoto como relatório a instrução elaborada na Secretaria de Controle Externo da Educação, da 

Cultura e do Desporto – SecexEducação, que contou com a anuência dos dirigentes daquela unidade 

técnica: 
“1. INTRODUÇÃO 
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1. Trata-se do Ofício 146, de 6/10/2015/CMA (peça 1, p. 1), por meio do qual o Senador Otto Alencar, 

presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, encaminha o 

Requerimento 86/2015 de autoria do Senador Ataídes Oliveira (peça 1, p. 2-3). 

2. O documento encaminhado requer, em síntese, que o TCU a realize fiscalização nos seguintes 

programas do governo federal: Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro-Defeso) e Seguro-

Desemprego.  

3. Como justificativa, o parlamentar contextualiza a atual crise econômica e assinala que, especialmente, 

em anos eleitorais, verificam-se ‘gastos absolutamente exagerados com programas sociais federais, 

incompatíveis com gastos dos anos imediatamente anteriores’. Nesse sentido, solicita a atuação do TCU para: 

(i) verificar se, nos anos de 2011 a 2014, os programas receberam recursos compatíveis com a disponibilidade 

orçamentária e se a ampliação de recursos em anos eleitorais teve, ou não, amparo técnico para a sua realização 

e (ii) examinar tais programas em função de denúncias, recorrentemente divulgadas pela imprensa, de 

malversação dos recursos públicos neles investidos. 

4. Ressalta-se que embora tenha sido solicitada fiscalização em quatro programas de governo, neste 

processo apenas serão tratados os programas referentes à competência desta Secretaria, quais sejam, o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

conforme Despacho da Cosocial, de 21/10/2015 (peça 5). 

2. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 
5. Os arts. 4º, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008 e 232, inciso III do Regimento Interno do TCU 

conferem legitimidade ao presidente de comissão parlamentar, quando por ela aprovada, para solicitar a 

realização de fiscalização.  

6. Assim, legítima a autoridade solicitante, cabe o conhecimento do expediente como solicitação do 

Congresso Nacional. 

3. EXAME TÉCNICO 

3.1 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

3.1.1 Contextualização 

7.  O Pronatec foi instituído através da Lei 12.513, de 26/10/2011, sendo que, de suas iniciativas, apenas a 

Bolsa-Formação iniciou-se em 2011. Já expansão da Rede Federal começou em 2003, tendo sido legalmente 

instituída pela Lei 11.195/2005. A Rede e-Tec Brasil e o Brasil Profissionalizado em 2007 (Decreto 6.301 

modificado pelo Decreto 7.589 de 2011 e Decreto 6.094, respectivamente) e o Acordo de Gratuidade com o 

Sistema S em 2008 (Decreto 6.635).  

8. A Lei 11.513/2011 previa como objetivo ‘expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

educação profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional presencial e a distância’. 

3.1.2 Dos trabalhos realizados no Pronatec 

9. Em 2015, a SecexEducação está realizando três ações de fiscalização no Pronatec: 

a) TC 008.089/2015–9: Levantamento com o propósito de aprofundar o conhecimento das ações 

relacionadas a o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com as principais 

ações governamentais de capacitação profissional;  

b) TC 024.329/2015-0: Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Processo consolidador das 

fiscalizações no Pronatec, que visa verificar a regularidade de ações relacionadas com os cursos oferecidos na 

iniciativa Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec Bolsa-

Formação), financiadas por meio da transferência de recursos financeiros da União; 

c) TC 019.154/2015-1 (Auditoria Operacional): Auditoria operacional cujo objetivo consiste em examinar 

aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental e, simultaneamente, dar 

suporte à utilização da técnica de avaliação de impacto em ações do programa. 

3.1.3 Análise quanto aos recursos que foram alocados no Pronatec e quanto à ampliação de 

recursos em ano eleitoral 
10. Conforme mencionado, foi realizado pela SecexEducação levantamento no Pronatec cujo objetivo 

consistiu em aprofundar o conhecimento das ações relacionadas a este programa e das principais ações 

governamentais de capacitação profissional para, entre outros pontos, identificar fragilidades e riscos 

operacionais e de conformidade que possam comprometer o alcance de seus objetivos específicos. Buscou-se 

ainda identificar eventos de risco que possam comprometer o alcance de seus objetivos específicos. Por fim, 

objetivou-se verificar a viabilidade de empreender avaliação do impacto dos resultados do programa no público 

beneficiário, a ser realizada no início de 2016 (TC 008.089/2015-9, peça 39, p. 9). 
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11. No âmbito do referido processo, foram levantados dados orçamentários em relação à execução do 

Pronatec nos anos de 2011 a 2014 (peça 7). Dessa forma, os valores das despesas autorizadas, empenhadas e 

liquidadas podem ser assim sintetizados: 

Tabela 1: Despesa autorizada, empenhada e liquidada das ações consolidadas do Pronatec 
Exercício Despesas 

Autorizadas 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

2011 R$ 

2.248.243.229,39 

R$ 

1.994.056.785,68 

R$ 

1.034.621.566,63 

2012 R$ 

4.234.186.332,95 

R$ 

3.448.902.827,87 

R$ 

1.781.121.220,18 

2013 R$ 

4.913.612.117,06 

R$ 

4.440.332.686,74 

R$ 

3.071.498.847,51 

2014 R$ 

6.290.706.114,85 

R$ 

5.284.010.290,36 

R$ 

4.363.322.492,93 

Fonte: Levantamento realizado no âmbito do TC 008.089/2015-9 (peça 7) 

12. Portanto, o fato de o volume orçamentário das despesas autorizadas e liquidadas no exercício de 2011 

ser menor justifica-se em virtude de o programa ter sido instituído nesse ano, com a criação da Bolsa-Formação. 

Já em 2012, houve expansão do programa, o mesmo ocorrendo nos exercícios de 2013 e 2014. Assim, entre os 

exercícios de 2012 e 2013 houve expansão de 72% em relação às despesas liquidadas. Já entre os exercícios de 

2013 e 2014, a expansão foi de 42%.  

13. As despesas realizadas ocorreram dentro da previsão legal, pois elas ocorreram numa proporção 

bastante inferior, em todos os exercícios, em relação à despesa autorizada, que passa pelo crivo do legislativo. 

Ou seja, a execução ficou aquém do que foi aprovado no processo de elaboração orçamentária.  

14. Não se verificou, nas análises efetuadas no processo de levantamento (TC 008.089/2015–9), processo 

que já conta com pronunciamento da unidade técnica, indicação de descumprimento de normas relativas à 

execução orçamentária e financeira do Governo Federal que pudessem caracterizar desvio de finalidade, tais 

como falta de adequação das despesas do programa às leis orçamentárias referentes ao período analisado ou 

inadequação ao PPA e que pudessem ser interpretados como utilização política do programa. 

15. Em termos de execução física, entre os anos de 2011 a 2014 foram realizadas mais de 8 milhões de 

matrículas, entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada, o que configurou atendimento à meta 

prevista no PPA 2012-2015 para o programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica. 

16. Por fim, reitera-se que está em curso no âmbito deste Tribunal uma Fiscalização de Orientação 

Centralizada (FOC), TC 024.329/2015-0, e uma auditoria operacional (TC 019.154/2015-1), cujas questões de 

auditoria abordarão aspectos operacionais e de regularidade na condução do programa. 

3.1.4 Malversação dos recursos públicos no Pronatec 

17. No processo de levantamento (TC 008.089/2015–9), foi realizado mapeamento de risco que deu 

origem a um rol com possíveis trabalhos a serem realizados no Pronatec, análise que considerou número de 

reclamações e denúncias sobre o não repasse aos estudantes na mídia e na ouvidoria do Tribunal. 

18. Como primeiro trabalho de fiscalização, optou-se por realizar auditoria no Pronatec Bolsa-Formação, 

o que consubstanciou na FOC já mencionada. Participam dessa fiscalização, para verificar a regularidade de 

ações relacionadas com os cursos oferecidos na iniciativa Bolsa-Formação do Pronatec (TC 024.329/2015-0), as 

seguintes secretarias: SecexEducação (unidade coordenadora) e as Secex-AC, AL, BA, CE, ES, MG, PE, PI, 

RN, SE e TO. 

3.2 Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

19. Em relação ao Fies, ressalta-se que, no âmbito do FiscEducação 2013 (TC 028.636/2013-9), foi 

determinada à SecexEducação, mediante Acórdão 1089/2014-TCU-Plenário, a realização de auditoria sobre a 

gestão do Fundo. 

20. A fim de dar cumprimento a essa determinação, constará do Plano Operacional de 2016 da 

SecexEducação auditoria no Fies, com previsão de início no primeiro semestre de 2016. Para definição do 

escopo da fiscalização, será considerada a demanda constante desta solicitação do Congresso Nacional. 

21. Registra-se, também, que o Plano de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (peça 6, p. 28) 

prevê a realização de fiscalização na sustentabilidade do crédito bancário público pela Semag, incluindo o 

relacionado ao Fies. 

4. CONCLUSÃO 

22. Em relação ao Pronatec, ressalta-se que existem em curso no âmbito deste Tribunal a realização de 

uma FOC e de uma auditoria operacional, cujos escopos estão relacionados às questões levantadas pelo 
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solicitante. Além disso, foi concluído levantamento no referido programa onde foram analisados dados 

orçamentários da execução orçamentária-financeira do Pronatec entre os anos de 2011 e 2014.  

23. A partir das análises já concluídas, observa-se que não existem elementos que possam caracterizar 

desvio de finalidade, tais como falta de adequação das despesas do programa às leis orçamentárias referentes ao 

período analisado ou inadequação ao PPA, ou que possam ser interpretados como utilização política do 

programa. 

24. O exame de regularidade da realização de despesas do Pronatec é objeto de auditoria em curso (TC 

024.329/2015-0). 

25. No que se refere ao Fies, os pontos levantados na presente solicitação serão considerados no 

planejamento de auditoria previsto para iniciar no primeiro semestre de 2016. 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

26. Diante do exposto, submete-se a presente solicitação do Congresso Nacional, formulada por 

intermédio do Ofício 146, de 6/10/2015 (peça 1, p. 1), pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 

do Consumidor e Fiscalização e Controle, com base no Requerimento 86/2015 (peça 1, p. 2-3), de autoria do 

Senador Ataídes Oliveira, à consideração superior, sugerindo encaminhar o presente processo ao Gabinete do 

Relator Ministro Ana Arraes, por intermédio da Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social 

(Cosocial), com proposta de: 

a) conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, III, do Regimento Interno do TCU e 4º, I, b, da Resolução - TCU 

215/2008, e considera-la parcialmente atendida; 

b) informar ao Exmo. Sr. Otto Alencar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle, que esta solicitação será plenamente atendida com: 

b.1) a apreciação das duas fiscalizações no Pronatec em curso no Tribunal, no âmbito do 

TC 024.329/2015-0 e do TC 019.154/2015-1; 

b.2) a realização de auditoria no primeiro semestre de 2016 no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 

cujo escopo considerará as questões levantadas na presente solicitação;  

c) estender, por força do art. 14, incisos III e V, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no 

art. 5º daquela resolução aos TC 024.329/2015-0 e do TC 019.154/2015-1, uma vez reconhecida conexão 

integral dos respectivos objetos das fiscalizações com o da presente solicitação; 

d) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Cosocial/TCU;  

e) encaminhar ao solicitante cópia do acórdão que vier a ser proferido neste processo, acompanhado do 

relatório e voto que o fundamentarem, informando-o, adicionalmente, que cópias das decisões de mérito dos TC 

024.329/2015-0 e 019.154/2015-1 também lhe serão enviadas tão logo os processos sejam apreciados pelo 

Tribunal.” 

 É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Presentes os requisitos de admissibilidade, cabe conhecer desta solicitação de fiscalização, 

encaminhada pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 

Controle do Senado Federal a partir do requerimento 86/2015 do senador Ataídes Oliveira, aprovado 

pela referida comissão. 

2. Embora o requerimento aprovado englobe fiscalizações no Seguro-Defeso e no Seguro-

Desemprego, este processo se restringe à apreciação dos pedidos referentes ao Fundo de 

Financiamento Estudantil – Fies e ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

Pronatec, tendo em vista a autuação de outro processo para tratar daquelas demais fiscalizações, 

conforme despacho à peça 5. 

3. O pedido objetivou: (i) verificar se, nos anos de 2011 a 2014, os programas receberam 

“recursos compatíveis com a disponibilidade orçamentária e se a ampliação de recursos em anos 

eleitorais teve, ou não, amparo técnico para a sua realização”; e (ii) examinar “tais programas em 

função de denúncias, recorrentemente divulgadas pela imprensa, de malversação dos recursos públicos 

neles investidos”. 
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4. A SecexEducação informou que efetuou um levantamento em 2015 e que está realizando duas 

fiscalizações que envolvem o Pronatec: 

 a) TC 008.089/2015-9: levantamento com o propósito de aprofundar o conhecimento das ações 

relacionadas ao programa e às principais ações governamentais de capacitação profissional para, entre 

outros pontos, identificar fragilidades e riscos operacionais e de conformidade que possam 

comprometer o alcance de seus objetivos específicos;  

 b) TC 024.329/2015-0 (processo consolidador): fiscalização de orientação centralizada para 

verificar a regularidade de ações relacionadas com os cursos oferecidos na iniciativa Bolsa-Formação 

do Pronatec, financiadas por meio da transferência de recursos financeiros da União; 

 c) TC 019.154/2015-1: auditoria operacional com o objetivo de examinar aspectos de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental e, simultaneamente, dar 

suporte à utilização da técnica de avaliação de impacto em ações do programa. 

5. A unidade técnica afirmou que, no levantamento objeto do primeiro processo, não foram 

identificados elementos que “possam caracterizar desvio de finalidade, tais como falta de adequação 

das despesas do programa às leis orçamentárias referentes ao período analisado ou inadequação ao 

PPA, ou que possam ser interpretados como utilização política do programa”. 

6. Em relação a esses processos, todos da minha relatoria, observo que: 

 a) o TC 008.089/2015-9 foi apreciado recentemente por meio do acórdão 3.330/2015 – Plenário, 

que determinou, em face dos valores envolvidos, do potencial impacto social das atividades previstas e 

das fragilidades apontadas, a inclusão, no próximo plano operacional de fiscalização, de auditoria de 

conformidade para avaliar a atuação do MEC no acompanhamento do Acordo de Gratuidade com os 

Serviços Nacionais de Aprendizagem, bem como para avaliar o regular cumprimento das metas desse 

acordo; e 

 b) o TC 024.329/2015-0 e o TC 019.154/2015-1 ainda não foram apreciados pelo Tribunal, 

estando a fiscalização objeto do segundo processo ainda em curso. 

7. Quanto ao Fies, a SecexEducação ressaltou que, em atendimento ao acórdão 1.089/2014 –

Plenário, deverá constar, do seu plano operacional de 2016, auditoria naquele fundo, com previsão de 

início no primeiro semestre, na qual será considerada a demanda constante desta solicitação. 

8. Concordo com o entendimento da unidade técnica de que as fiscalizações feitas/iniciadas no 

Pronatec e a que será realizada no Fies atendem ao pleito oriundo da Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal. 

9. Também anuo à proposta de que esta solicitação seja considerada parcialmente atendida, posto 

que o atendimento integral dar-se-á com o encaminhamento à referida comissão dos resultados da 

apreciação pelo Tribunal dos processos citados e das fiscalizações que serão realizadas, incluindo a 

determinada pelo acórdão 3.330/2015 – Plenário. 

10. Por fim, esses processos e os que serão autuados devem ter tramitação preferencial e terão 

que observar o prazo para atendimento da solicitação de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por 

mais 90 (noventa) dias, a contar da autuação deste feito (7/10/2015), em obediência aos arts. 5º e 15 da 

Resolução TCU 215/2008. Proponho, desde já, que seja fixado o prazo máximo para atendimento 

integral da solicitação, considerando que o relatório da equipe de fiscalização ainda não foi juntado ao 

TC 024.329/2015-0; que a auditoria operacional objeto do TC 019.154/2015-1 tem prazo até o dia 

31/3/2016 para finalização do relatório; e que há fiscalizações a serem iniciadas. 

 Ante o exposto, acolho o encaminhamento sugerido pela unidade técnica, com acréscimo de 

envio ao solicitante de cópia do inteiro teor do acórdão 3.330/2015 – Plenário, e VOTO por que o 

Tribunal adote a deliberação que submeto à sua apreciação. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 293/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 027.419/2015-0.  
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2. Grupo I – Classe II – Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Solicitante: Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal. 

4. Unidade: Ministério da Educação – MEC. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto – 

SecexEducação. 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, encaminhada por seu presidente (of. 146, de 

6/10/2015) a partir do requerimento 86/2015, de autoria do senador Ataídes Oliveira e aprovado pela 

comissão na 41ª reunião extraordinária, de 22/9/2015, para realizar fiscalizações nos programas Fies e 

Pronatec, entre outros. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 

232, inciso III, do Regimento Interno, e arts. 4º, inciso I, alínea “b”; 5º; 14, incisos I, II e III; 15, inciso 

II, e 18, da Resolução TCU 215/2008, em: 

9.1. conhecer da solicitação e considerá-la parcialmente atendida; 

9.2. informar à autoridade interessada que a presente solicitação será plenamente atendida com a 

apreciação das fiscalizações tratadas no TC 024.329/2015-0 e no TC 019.154/2015-1 e das que serão 

iniciadas neste semestre com foco no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e na atuação do 

Ministério da Educação no acompanhamento do Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem; 

9.3. estender os atributos do art. 5º da Resolução TCU 215/2008 aos citados processos, uma vez 

que há conexão dos objetos das fiscalizações com o da presente solicitação; 

9.4. fixar o dia 4/7/2016 como data limite para que este Tribunal aprecie as referidas 

fiscalizações; 

9.5. encaminhar à solicitante cópia desta deliberação e do acórdão 3.330/2015 – Plenário, bem 

como dos respectivos relatórios e votos, informando-lhe, adicionalmente, que cópias das deliberações 

a serem proferidas nos processos indicados no subitem anterior serão oportunamente enviadas à 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; 

 9.6. juntar cópia do inteiro teor desta deliberação aos processos mencionados no subitem 9.2 e 

aos que serão autuados para pleno atendimento desta solicitação; 

9.7. restituir os autos à SecexEducação, via Coordenação-Geral de Controle Externo da Área 

Social – Cosocial. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0293-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

GRUPO II – CLASSE I – Plenário 

TC 000.528/2008-4  

Natureza: Embargos de Declaração (Recurso de Reconsideração) 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Areia - PB   

Responsáveis:  Ademar Paulino de Lima (023.065.304-91); Elson da Cunha Lima Filho 

(486.329.104-34); José Edmilson Félix dos Santos (686.596.608-20); José Floriano Santos Filho 

(427.948.114-87); Lúcia de Fátima de Lima Araújo (376.960.684-15); MNL Planejamento e 

Construção Ltda. (05.435.398/0001-02); MP Construções Ltda. (02.287.698/0001-01); Pedro Freire de 

Souza Filho (391.208.214-68); Prefeitura Municipal de Areia - PB (08.754.111/0001-03)  

Interessados:  Ministério da Cultura (vinculador); Prefeitura Municipal de Areia - PB 

(08.754.111/0001-03) 

Representação legal: Edinando José Diniz (8.583/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura 

Municipal de Areia - PB; Walter de Agra Junior (8.682/OAB-PB) e outros, representando Elson da 

Cunha Lima Filho; José de Arimatéia Freire de Souza (7857/OAB-PB), representando Ademar Paulino 

de Lima.    

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. INEXECUÇÃO PARCIAL 

DO OBJETO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. 

INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE EMPRESAS. RECURSOS DE 

RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO. ALEGAÇÕES RECURSAIS 

SUFICIENTES PARA MODIFICAR PARTE DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.  
1. No exame de admissibilidade dos embargos de declaração, a simples alegação de omissão, obscuridade 

ou contradição, presentes os demais requisitos de admissibilidade, já é suficiente para que os embargos sejam 

conhecidos. Se houve ou não os vícios alegados, a questão passa a ser de acolhimento ou rejeição. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MNL Planejamento e Construções 

Ltda. (peça 135) e Ademar Paulino de Lima (peça 140), em face do Acórdão 2.067/2015-TCU-

Plenário. 

2. A deliberação ora embargada apreciou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 

1.424/2014-TCU-Plenário, que julgou irregulares as contas em sede de tomada de contas especial, com 

condenação em débito, aplicação de multa, declaração de inidoneidade e inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, sendo a parte dispositiva vazada nos seguintes termos 

(peça 110): 
“ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 

do Regimento Interno do TCU, em:  

9.1. conhecer dos recursos interpostos por Pedro Freire de Souza Filho e José Edmilson Félix dos Santos 

para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.5 e 9.8 do Acórdão 1.424/2014-

TCU-Plenário;  

9.2. conhecer dos recursos interpostos por MP Construções Ltda. e MNL Planejamento e Construção 

Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento;  

9.3. dar ciência desta deliberação, bem como do voto e relatório que a fundamentam:  

9.3.1 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para as devidas providências com relação ao 

item 9.1 deste acórdão;  

9.3.2 ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.” 

3. A embargante MNL Planejamento e Construções Ltda. suscita a ocorrência de omissão na 

deliberação, com os argumentos que, em essência, a seguir reproduzo (peça 135, p.2-4): 
“Quando no item 9.3 é confirmado pela análise do recurso de reconsideração, tem-se a injustiça sendo 

praticada contra quem realmente provou que tudo fez em conformidade com a lei, com as normas técnicas. 

(...) 

A determinação de que as contas estão irregulares decorre da não análise das provas juntadas aos autos 

(fls.52 a 54 e fls.55 a 56), vez que ou elas não existem ou foram emitidas sem as qualidades técnicas do emissor. 
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Assim, nenhuma das hipóteses foi levantada pelo TCU, o que temos foi a não apreciação das provas, pois 

que as fls. 57/82 em nenhum momento fora atacada como forjadas, até porque são a verdade e contra as provas 

não existe nenhuma contra prova de que a embargante não tenha executado mais do que recebeu. 

O acolhimento pelo TCU de que a embargante não cumpriu com as etapas decorrentes dos valores 

recebidos, contradiz os pareceres técnicos emitidos por: 

1- José Douglas C. A. Soares, CREA 5.700-D/PB e Walter Luiz Granjeiro da Silva, CREA 3782-D/PB 

que provam que a obra foi executada em 87,15%. (fls.52/54). 

2- Antônio Roberto P. de Lima, CREA 6.374-D/PB (fls. 55/56) 

3- Por outro lado, é também atestado que o pagamento de 77,50%. 

O que temos em realidade é que a embargante na verdade é quem deve receber valores e não devolver, 

pois que sua execução está comprovada. 

Não existindo no processo nenhum Laudo de Engenheiro que informa o contrário do que os engenheiros 

afirmaram. 

O erro é que o TCU considera laudo de pessoa não capacitada para o ato, e não analisa o Laudo de 

Engenheiros, (profissionais com a total capacidade para a análise). 

O Erro é o TCU considerar argumento de prefeito inimigo político e pessoal do administrador que 

contratou a obra, quando tais argumentos vieram em momento muito posterior à paralisação da obra, tendo essa 

ficado pela incompletude natural da Obra, já que com a paralisação ela tinha sido apenas executada em 87,15%, 

sofrendo com as deteriorações da exposição ao tempo e aos vândalos. 

Nisto, foi omisso o TCU em não perceber que os laudos emitidos por 03 engenheiros foram elaborados 

sem qualquer mácula. E isso foi ignorado pelo TCU. Todavia, o TCU considerou o Laudo de um Perito Judicial 

indicado pela comarca de Areia-PB, que não tem nenhuma habilitação em construção civil. 

Por óbvio que o tribunal ERRA ao considerar que vale um documento judicial (comarca de Areia-PB) e 

não considerar uma sentença Absolutória da Justiça Federal, que demonstra a inexistência de benefício e de 

ilegalidade nos autos dos gestores. 

Assim é de bom alvitre lembrar que o Juiz Federal que julgou a Ação Penal ao finalizar a sua decisão e 

inocentar os acusados, citando inclusive a Ação de Improbidade Administrativa: 

‘Nesse aspecto, nem na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, nem nesta Ação Penal, restou 

demonstrada a prática de qualquer ato gerador de prejuízo ou dano ao erário concreto pelos acusados, quer no 

certame licitatório, quer na execução posterior do contraio dele decorrente, o que serve de elemento de reforço à 

conclusão já acima entrevista de ausência de prova suficiente a uma condenação penal quanto à prática pelos 

acusados dos fatos examinados nesta sentença e tidos pelo MPF como enquadrados no art. 90 da Lei 8666/93.’ 

Nisto, como alguém pode ser obrigado a devolver valores, quando está provado que ele não causou 

qualquer prejuízo ao erário? 

Como pode ele ser obrigado a devolver valores, quando está provado por laudo técnico, efetuado por 03 

engenheiros civis, que a obra foi executa em 87,15% e que os pagamentos foram inferiores a execução? 

Como pode o embargante ser obrigado a devolver valores, quando na realidade ele é que deveria receber 

a diferença do que executou e não recebeu? 

Douto Relator, o TCU ao condenar o embargante sem análise detida das provas, sem aferir a autoridade 

que elaborou os documentos, sem aferir o valor real de cada prova, comete suma injustiça, fato esse que apenas 

colabora com a intenções do inimigo político do gestor que contratou a empresa embargada. 

Sendo assim, faz-se necessário reanalisar o processo para que a omissão não venha a macular as decisões 

desse Douto TCU, vez que as provas que estão nos autos, os laudos, os boletins de comprovações e as notas 

fiscais. Inexistindo prova em contrário que tenha condições de ferir qualquer dos itens provados nos autos em 

prol do embargante. 

Sendo assim nem a devolução dos valores e nem a multa podem persistir perante as provas existentes nos 

autos.” 

4. Aduz ainda a ocorrência de contradição na deliberação, nos seguintes termos (peça 135, p.4-

5): 
“Quanto à contradição, essa se faz pelas próprias argumentações expostas no parecer ministerial que 

aponta a inexistência de qualquer conduta irregular no procedimento licitatório, ao ponto de exonerar os réus 

Pedro Freire e José Edmilson, dos itens 9.5 e 9.8, da condenação qualquer penalidade quando a licitação. 

Nisto, não pode permanecer a condenação de inidoneidade sobre a empresa Embargada, pois que, se os 

executores da licitação nada cometeram também não podem ter as empresas cometido erro ou ilicitude. 

‘9.7. declarar a inidoneidade das empresas MNL-Planejamento e Construção Ltda. e MP-Construções 

Ltda. para participarem, por 2 (dois) anos, de licitação na Administração Pública Federal;’ 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

Douto Relator, se a Lei 8.666/93 não tem qualquer proibição pela participação de duas empresas com 

mesmo sócio, e isso também foi confirmado na sentença da ação criminal que tramitou no JFPB, não pode esse 

tribunal inovar a legislação. 

Pois que, em nenhum momento existe prova de que elas fraudaram a licitação. 

Não pode ser esquecido que o próprio relatório do acórdão traz a fiel percepção de que inexiste qualquer 

prova contrária a regularidade e legalidade dos atos a embargante, assim vejamos: 

‘4.16. Desse modo, e considerando as ponderações trazidas pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal de 

Campina Grande (PB), conclui-se não haver evidências conclusivas de que a recorrente tenha agido com o 

intuito de fraudar o certame licitatório ou se locupletar do erário, não obstante as divergências no tocante às 

medições realizadas na obra que se constatou inconclusiva, e que motivaram a identificação do débito parcial. 

4.17. Desse modo, propõe-se afastar tão somente a declaração de inidoneidade da empresa recorrente 

imposta pelo subitem 9.7 do Acórdão vergastado, mantendo, entretanto, a condenação em debito e multa 

previstos no subitem 9.3 do aresto.’ 

Sendo surpreendente que após minuciosa análise esse Douto TCU persistiu por declarar a inidoneidade 

das empresas. Sendo assim contraditória a decisão com tudo que consta dos autos.” 

5. Por fim, assim requer a empresa embargante: 
“POR TUDO QUE FOI EXPOSTO, requer que este Excelso Tribunal de Contas da União, por seu 

insigne Relator acolha os presentes embargos e: 

a) Retifique a decisão Embargada quanto à omissão e Exonere o Embargante da condenação de devolução 

de valores ao erário público, como também exonere da multa imposta, vez que, as provas são robustas de que 

não existiu qualquer lesão aos cofres públicos, e consequentemente os valores recebidos pela empresa 

correspondem a valor inferior a obra executada. Nada tendo ela que devolver. 

b) Retifique a decisão Embargada quanto à contradição, pois que, não existem provas contrárias nos autos 

que venha a atacar à lisura das empresas licitadas, e assim, que seja Exonerada a Embargante da penalidade de 

declaração de idoneidade injustamente imposta.” 

6. Por seu turno, o embargante Ademar Paulino de Lima busca com o expediente que seja sanada 

contradição, omissão e erro na análise dos fatos e provas existentes no processo em epígrafe. 

7. No que concerne à pretensa omissão, os argumentos trazidos são idênticos aos apresentados 

pela MNL Planejamento e Construções Ltda., acima reproduzidos, razão pela qual me abstenho de 

replicá-los. 

8. Outrossim, suscita a ocorrência de contradição nos seguintes termos (peça 140, p.5-6): 
“Primeiramente esse TCU considera as contas do Município de Areia-PB regulares e ao mesmo tempo 

julga irregulares as contas do embargante, assim vejamos: 

(...) 

Não seria possível as contas do Município ser tidas como aprovadas, se tivesse existido algum erro por 

parte do embargante como a decisão atacada tenta afirmar. 

Se realmente as contas do embargante estivessem erradas, não teria condições das contas do Município 

estarem corretas. Isso é total contradição. 

Além dessa contradição, tem-se a do parecer ministerial que aponta a inexistência de qualquer conduta 

irregular no procedimento licitatório, ao ponto de exonerar os réus Pedro Freire e José Edmilson, dos itens 9.5 e 

9.8, da condenação qualquer penalidade quando a licitação. 

Como pode os secretários que estavam na ponta da execução serem declarados inocentes e ao mesmo 

tempo o embargante que nunca teve contato direto com a licitação ser de todas as formas atingido com anúncios 

de irregularidades? 

É assim surpreendente que após minuciosa análise esse Douto TCU persistiu por declarar a culpa do 

embargante. Sendo assim contraditória a decisão com tudo que consta dos autos.” 

9. Por fim, assim requer o embargante: 
“POR TUDO QUE FOI EXPOSTO, requer que este Excelso Tribunal de Contas da União, por seu 

insigne Ministro Relator acolha os presentes embargos e: 

a) Retifique a decisão Embargada quanto à omissão e Exonere o Embargante da condenação de devolução 

de valores ao erário público, como também exonere da multa imposta, vez que, as provas são robustas de que 

não existiu qualquer lesão aos cofres públicos. Nada tendo ele que devolver. 

b) Retifique a decisão Embargada quanto à contradição, pois que, não existem provas contrárias nos autos 

que venha a atacar à lisura do embargante, e assim, que seja Exonerado das penalidades injustamente imposta.” 

É o relatório.  
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VOTO 

 

 Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MNL Planejamento e Construções 

Ltda. e Ademar Paulino de Lima, em face do Acórdão 2.067/2015-TCU-Plenário, que apreciou recurso 

de reconsideração interposto contra o julgamento de tomada de contas especial instaurada pela 

inexecução parcial do objeto do convênio celebrado entre a Prefeitura de Areia/PB e o Ministério da 

Cultura. 

2. Presentes os requisitos atinentes à espécie, os embargos devem ser conhecidos, com 

fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992. 

3. Como é cediço, nos termos do precitado dispositivo legal, cabem embargos de declaração para 

corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.  

4. Assim, obscura é a deliberação cujas razões ou provimentos não permitem a exata 

compreensão da vontade do julgador. Contraditório é o decisum que contém incompatibilidade entre 

proposições constantes do julgado. A omissão, por sua vez, se caracteriza pela ausência de 

manifestação sobre ponto essencial.  

5. Acerca de tal expediente, a jurisprudência do TCU preconiza que: (i) não se prestam para a 

rediscussão do mérito nem para reavaliação dos fundamentos que conduziram à prolação do Acórdão 

recorrido; (ii) a contradição deve estar contida dentro dos termos do inteiro teor da deliberação 

atacada; (iii) não há omissão quando a matéria é analisada na instrução da unidade técnica que consta 

do relatório e que integra as razões de decidir da deliberação; (iv) o julgador não está obrigado a 

apreciar todos e cada um dos argumentos desfiados pela parte, sendo suficiente que se atenha àqueles 

bastantes à formação de sua convicção acerca da matéria; e (v) eventual erro de julgamento deve ser 

corrigido por outra via recursal própria. Nessa linha, o Acórdão 3.339/2013-TCU-Primeira Câmara. 

6. À luz de tais ensinamentos, antecipo que não assiste razão aos embargantes em suas arguições, 

haja vista que o Acórdão recorrido não padece das omissões e contradições arguidas. 

7. Em suma, alegam que esta Corte não examinou com a devida profundidade os elementos 

probatórios acostados aos autos por ocasião do julgamento do recurso interposto e que não teria levado 

em consideração a sentença absolutória proferida pela justiça federal. 

8. Registro que a existência por si só de ação judicial em curso sobre os fatos objeto de análise 

por este Tribunal não gera relação de prejudicialidade a ensejar o sobrestamento dos autos nesta Corte 

até decisão judicial definitiva, tampouco, em regra, enseja alteração das deliberações aqui proferidas. 

Há que se prevalecer a independência das esferas, cível e administrativa. 

9. Ademais, não custa rememorar que este Tribunal de Contas da União possui jurisdição e 

competência próprias estabelecidas pela Constituição Federal e pela sua Lei Orgânica. Isto posto, não 

obsta a sua atuação o fato de tramitar, no âmbito do Poder Judiciário, ação penal ou cível versando 

sobre o mesmo assunto, ressalvada a hipótese da absolvição criminal, transitada em julgado, por 

negativa de autoria ou que declare a inexistência do fato imputado, o que não se verifica no caso em 

tela, em que a absolvição decorreu de ausência de provas suficientes a levar a uma condenação penal. 

10. Nesse desiderato, colaciono, por oportuno, excertos do Voto condutor do Acórdão 

2.067/2015-Plenário que examinou de forma percuciente os argumentos apresentados na fase recursal 

e que são novamente submetidos à apreciação desta Corte: 
“9. Na realidade, as penas de inabilitação e declaração de inidoneidade dos responsáveis resultaram da 

infringência ao caráter competitivo do certame, levado adiante mesmo com apenas duas empresas restantes 

(após a fase de habilitação), as quais tinham sócio em comum. Além disso, fundamentaram-se na diferença dos 

valores das propostas dessas empresas de exatos 10%, percentual improvável nesse tipo de proposta 

orçamentária. Ademais, houve desídia por parte dos membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) ao 

não terem juntado ao procedimento administrativo certidões válidas dessas empresas, ferindo o princípio da 

isonomia.  
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10. Quanto à falta do devido cuidado para acostar aos autos do Convite 18/2004 as certidões das 

empresas, acompanho o exame da Serur, que corrobora o entendimento do magistrado que atuou na Ação Penal 

Pública 2007.82.01.002465-0. De fato, o art. 32, § 1º, da Lei 8.666/1993, autoriza a apresentação de forma total 

ou parcial de documentação nos casos da modalidade de licitação convite, ainda que tal disposição normativa 

seja desaconselhável. 

(...) 

13. No que tange à questão da fraude ao certame, conforme pontuou a Serur, esta Corte já tinha se 

manifestado pela ocorrência de fraude à licitação antes das irregularidades aqui relatadas (Acórdãos 1.078/2003-

TCU-Plenário e 195/2004-TCU-Plenário), decorrente de situações onde os licitantes tinham o mesmo sócio-

proprietário. Ademais, essa irregularidade, ainda que afastada no juízo criminal, pode ter outro tratamento na 

esfera administrativa, conforme exame da Serur, transcrito a seguir: 

(...) 

19. Por outro lado, alinho-me à proposta da unidade instrutiva no que toca à responsabilização da MNL-

Planejamento e Construção Ltda. (licitante vencedora e empresa contratada) pelo débito apurado, decorrente da 

inexecução parcial da obra.  

20. A inexecução parcial da obra foi evidenciada por perícia técnica judicial determinada no bojo da ação 

cautelar incidental de antecipação de provas, movida pelo Município de Areia/PB em desfavor de Ademar 

Paulino de Lima e da licitante vencedora.  

21. Portanto, a empresa MNL-Planejamento e Construção Ltda. beneficiou-se da totalidade dos recursos 

transferidos, não obstante ter executado apenas parte do objeto. As imagens acostadas aos autos pela recorrente, 

desacompanhadas de boletins de medição, notas fiscais de gastos realizados ou outros elementos que possam 

desconstituir a irregularidade, são insuficientes para demonstrar a correta execução da obra. 

(...) 

24. Concluo repisando que a responsabilização perante esta Corte de Contas é de natureza subjetiva e que 

o dever de reparar um prejuízo causado ao Erário independe da intenção do agente que praticou o ato irregular, 

bastando, sob o exame da conduta, que tenha atuado com culpa stricto sensu.” 

11. Assim, é possível constatar que a apreciação recursal foi exauriente e conclusiva quanto aos 

fatos trazidos ao descortino deste Tribunal, não havendo que se falar em omissão na deliberação 

embargada. 

12. Ainda, tampouco padece de contradição o acórdão prolatado em razão de as contas do 

Município de Areia/PB terem sido julgadas regulares com ressalva, enquanto que as dos embargantes 

foram julgadas irregulares, pois não há comunicação direta entre as irregularidades atribuídas a cada 

um dos responsáveis. 

13. Outrossim, não restou caracterizado que o ente municipal tenha auferido qualquer vantagem 

decorrente dos atos que ensejaram a condenação dos recorrentes em sede de tomada de contas especial, 

sendo as ressalvas advindas de irregularidades de caráter meramente formal. 

14. À vista dessas considerações, entendo não assistir razão aos embargantes, vez que ausentes 

os vícios alegados no acórdão recorrido. Rejeito, portanto, os embargos apresentados. 

Ante o exposto, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto à 

deliberação deste Colegiado. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 294/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 000.528/2008-4.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de Declaração (Recurso de Reconsideração)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Ministério da Cultura (vinculador); Prefeitura Municipal de Areia - PB 

(08.754.111/0001-03) 

3.2. Recorrentes: MNL Planejamento e Construção Ltda. (05.435.398/0001-02); Ademar Paulino 

de Lima (023.065.304-91). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Areia - PB. 
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5. Relator: Ministro Bruno Dantas 

5.1. Relator da deliberação embargada: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo no Estado 

da Paraíba (Secex-PB). 

8. Representação legal:   

8.1. Edinando José Diniz (8.583/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Areia 

- PB.   

8.2. Walter de Agra Junior (8.682/OAB-PB) e outros, representando Elson da Cunha Lima Filho.   

8.3. José de Arimatéia Freire de Souza (7857/OAB-PB), representando Ademar Paulino de 

Lima.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos 

por MNL Planejamento e Construções Ltda. e Ademar Paulino de Lima, em face do Acórdão 

2.067/2015-TCU-Plenário, que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o julgamento de 

tomada de contas especial instaurada pela inexecução parcial do objeto do convênio celebrado entre a 

Prefeitura de Areia/PB e o Ministério da Cultura. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de 

declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 2.067/2015-

TCU-Plenário; 

9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam,  aos 

embargantes. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0294-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

  

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara 

TC 032.999/2014-3 [Apenso: TC 024.440/2012-4] 

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tacima/PB  

Responsáveis: Construtora Planalto Ltda. (02.131.963/0001-50); Joao Paulo de Oliveira 

(804.590.484-49); Marcos Tadeu Silva (113.826.864-04); Targino Pereira da Costa Neto 

(003.367.504-04)  

Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 

Representação legal: Elyene de Carvalho Costa (OAB/PB 10905) e outros, representando 

Targino Pereira da Costa Neto.    
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SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DERIVADA DE REPRESENTAÇÃO. 

IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO. EMPRESA DE FACHADA. INDÍCIOS DE FRAUDE À 

LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO PREFEITO, DA 

CONSTRUTORA CONTRATADA E DE SEUS SÓCIOS. ALEGAÇÕES DE DEFESA DO 

PREFEITO DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVELIA DOS DEMAIS 

RESPONSÁVEIS. IRREGULARIDADES NÃO FORAM AFASTADAS. CONTAS 

IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. INABILITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PARA O 

EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA PARA 

PARTICIPAR DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 

1. Julgam-se irregulares as contas de pessoa jurídica de direito privado e de seus sócios quando 

houver indícios suficientes de que suas condutas deram causa a irregularidade de que resultou dano ao 

Erário. 

2. A participação fraudulenta em licitações públicas constitui irregularidade grave e justifica a 

aplicação das sanções de inabilitação dos responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança no âmbito da Administração Pública, e de declaração de inidoneidade da empresa 

para participar de licitação na Administração Pública Federal. 

 

RELATÓRIO 

 

 Tratam os autos de tomada de contas especial derivada de representação formulada pelo 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba-TCE/PB, autuada como TC 024.440/2012-4, dando notícias 

de possíveis irregularidades na aplicação de recursos dos Convênios EP 2124/2006 e EP 2060/2006, 

celebrados entre a Prefeitura Municipal de Tacima/PB e a Fundação Nacional de Saúde, para a 

execução de melhorias sanitárias domiciliares no município. 

2.  Transcrevo a seguir instrução de mérito da Secex-PB (peça 32), a qual contou com a anuência 

do dirigente da unidade (peça 33): 
“HISTÓRICO  

2. Na instrução inicial (peça 48 do TC 024.440/2012-4), concluiu-se pela responsabilização da 

Construtora Planalto Ltda. e dos Srs. Marcos Tadeu Silva, João Paulo de Oliveira, sócios de fato e de direito da 

empresa, solidariamente com ela e com o Sr. Targino Pereira da Costa Neto, ex-Prefeito Municipal de 

Tacima/PB, pelo débito apurado nestes autos, alvitrando-se a seguinte proposição de mérito: 

39.1  conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 

235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 

37.2.  desconsiderar, com fulcro no art. 298 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 50 da Lei 10.406/2002 

(Código Civil), a personalidade jurídica da Construtora Planalto Ltda. (CNPJ 02.131.963/0001-50), para 

responsabilizar o sócio de fato Sr. Marcos Tadeu Silva (CPF 113.826.864-04) e o sócio de direito Sr. João Paulo 

de Oliveira (CPF 8041.590.484-49), solidariamente com ela e o ex-Prefeito Municipal de Tacima/PB, Sr. 

Targino Pereira da Costa Neto (CPF 003.367.504-04), pelo débito apurado nestes autos; 

37.3.  determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada 

de contas especial, autorizando, desde logo, a citação, com fulcro nos arts. 10, § 1º, e 12, inciso II, da mesma 

Lei, dos responsáveis adiante indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência, 

apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Fundação Nacional de Saúde as quantias indicadas, 

atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na 

oportunidade, quantia(s) eventualmente ressarcida(s), na forma da legislação vigente, em decorrência dos 

seguintes atos: 

i)  Qualificação dos responsáveis solidários 

 Responsável 1: Targino Pereira da Costa Neto (CPF 003.367.504-04), ex-Prefeito de Tacima/PB.  

 Responsável 2: Construtora Planalto Ltda. (CNPJ 02.131.963/0001-50), contratada para executar as 

obras objeto dos Convênios EP 2124/2006 e EP 2060/2006. 

 Responsável 3: Marcos Tadeu Silva (CPF 113.826.864-04), sócio de fato da Construtora Planalto Ltda. 

 Responsável 4: João Paulo de Oliveira (CPF 804.590.484-49), sócio de direito da Construtora Planalto 

Ltda. 
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ii)  Ato impugnado:  

 Não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais dos Convênio EP 2124/2006 (Siafi 

577155) e EP 2060/2004 (Siafi 577751), celebrados entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de 

Tacima/PB, para execução de melhorias sanitárias domiciliares, uma vez que não resta comprovado o nexo 

causal entre a execução financeira das despesas e a execução das obras, em razão de as obras não terem sido 

executadas pela beneficiária dos pagamentos, empresa de fachada. 

iii)  Conduta: discriminada no Anexo I a esta instrução (Matriz de responsabilização). 

iv)  Nexo causal: discriminado no Anexo I a esta instrução (Matriz de responsabilização). 

v)  Dispositivos violados:  

 - em relação ao responsável 1, art. 70, § único, da Constituição Federal/1988, c/c o art. 93 do Decreto-Lei 

200, de 25/2/1967; art. 20 da Instrução Normativa/STN 1/1997; arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17/3/1964; 

 - em relação aos responsáveis 1, 2 e 3, arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17/3/1964; art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federa; art. 876 da Lei 10.406, de 10/1/2002 (Código Civil). 

vi)  Evidências: 

 a) a Construtora Planalto Ltda. encontra-se no rol de empresas de fachada identificadas na operação “I-

licitação”, deflagrada pela Polícia Federal no Estado da Paraíba, que foram criadas por Marcos Tadeu Silva para 

fraudar licitações públicas e desviar recursos envolvidos nos futuros contratos (peças 16 e 45-47); 

 b) em pesquisa a bancos de dados públicos, para verificar a existência de CEI das obras e de vínculos 

empregatícios da Construtora Planalto Ltda. nos exercícios (2008 e 2009) em que ela teria executado as obras, 

obteve-se como resposta “CNPJ inexistente”, lembrando que, nesse período, ela faturou R$ 2.827.918,85 

(R$ 2.808.483,33 em 2008 e R$ 19.435,52 em 2009) de 40 compromissos que manteve com o Estado e 

municípios da Paraíba (peça 45); 

 c) em que pese tenham sido realizadas diligência à Construtora Planalto Ltda., ao Sr. Marcos Tadeu Silva 

e à Prefeitura Municipal de Tacima/PB, nenhum deles encaminhou os elementos (folha de pagamento, CEI, 

ART, GEFIP/GRPS) solicitados para comprovar que essa empresa fora quem executou os serviços vistoriados 

pela Fundação Nacional de Saúde; 

 d) as peças dos processos licitatórios referentes à Tomada de Preços 01/2008 e ao Convite 03/2008, 

destinados, respectivamente, a contratar a execução das obras dos Convênios EP 2060/2006 e EP 2124/2006, 

não guardam a sequência normal dos acontecimentos. Ademais, o edital da tomada de preços não foi publicado 

no DOU (art. 21, caput e incisos I e II); foram cobrados R$ 250,00 para obtenção de cópia do edital da tomada 

de preços (peça 40, p. 18), apesar de impugnado esse valor por três empresas; os atestados de capacidade técnica 

usados pela Construtora Planalto para se habilitar na tomada de preços foram expedidos pelas empresas 

América Construções e Serviços Ltda., Construtora Mavil Ltda. e Campina Comércio de Materiais de 

Construção Ltda. (peça 43, p. 18-20), que também pertencem ao grupo de empresas de fachada, do Sr. Marcos 

Tadeu Silva, arroladas na operação “I-licitação”; 

 e) no Convite 05/2008, foram realizados no mesmo dia 25/1/2008: i) abertura do processo; ii) solicitação 

de disponibilidade financeira; iii) autorização da licitação; iv) remeça para expedição de parecer jurídico; v) 

elaboração do edital da licitação e seus anexos; vi) afixação do edital em quadro da prefeitura; vii) edição do 

parecer jurídico; e vii) a empresa Calculart Engenharia Ltda. recebeu cópia do edital, em que pese ter sede em 

Campina Grande, há 114 km de distância da Prefeitura de Tacima/PB (peça 37, p. 5-54); 

 f) na Tomada de Preços 01/2008, foram realizados no mesmo dia 13/3/2008: i) solicitação de 

disponibilidade financeira (peça 40, p. 13; ii) abertura do processo (peça 40, p. 14); iii) autorização da licitação 

(peça 40, p. 15); iv) elaboração do edital da licitação e seus anexos (peça 40, p. 17-50; v) aviso da licitação 

(peça 40, p. 23) e v) parecer jurídico (peça 40, p. 24). 

vi)  Quantificação do débito solidário: 

Convênio Valor (R$) Datas 

Ocorrência 

Cheque 

Nº 

EP 

2124/2006 

52.765,00 24/4/2008 850001 

52.765,00 16/5/2008 850002 

26.880,40 11/6/2008 850004 

40.320,60 11/6/2008 850005 

34.944,52 3/7/2008 850006 

9.385,59 17/9/2008 850007 

EP 

2060/2006 

21.406,00 29/2/2008 850001 

21.406,00 24/3/2008 850002 

8.562,40 21/1/2009 850003 
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 37.4.  informar aos responsáveis, conforme o caso, nos ofícios de citação, sobre a possibilidade de o 

Tribunal aplicar as sanções previstas nos arts. 46 e 60 da Lei 8.443/1992, caso não sejam acatadas as alegações 

de defesa; 

3. Mediante o Acórdão 6.261/2014-TCU-1ª Câmara (peça 50 do TC-024.440/2012-4), o Tribunal acolheu 

a proposta da instrução e autorizou a citação dos responsáveis. 

EXAME TÉCNICO 

4.  Em cumprimento ao referido Acórdão, foi promovida a citação da Construtora Planalto Ltda. e dos 

Srs. Marcos Tadeu Silva, João Paulo de Oliveira e Targino Pereira da Costa Neto, mediante os Ofícios 

2021/2014, 2022/2014, 2023/2014, 2024/2014 e 0255/2015 (peças 7-13 e 25), e o Edital 0048/2015 (peça 30).  

5. Apesar de os Srs. Marcos Tadeu Silva e João Paulo de Oliveira terem tomado ciência dos expedientes 

que lhes foram encaminhados, conforme atestam os avisos de recebimento (AR) que compõem as peças 15 e 17, 

não atenderam a citação e não se manifestaram quanto às irregularidades verificadas. 

6. A Construtora Planalto Ltda., citada por via editalícia, não atendeu a citação e não se manifestou 

quanto às irregularidades verificadas.  

7. Desta forma, transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inertes os aludidos responsáveis, 

impõe-se que sejam considerados revéis, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, 

da Lei 8.443/1992. 

8.  O Sr. Targino Pereira da Costa Neto tomou ciência do ofício que lhe foi remetido, tendo apresentado 

suas alegações de defesa, através de procurador legalmente constituído, conforme documentação integrante das 

peças 18-19, que serão objeto de análise a seguir.  

9. Alegações de defesa do Sr. Targino Pereira da Costa Neto (peça 19) 

Ato impugnado: Não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais dos Convênio EP 

2124/2006 (Siafi 577155) e EP 2060/2004 (Siafi 577751), celebrados entre a Fundação Nacional de Saúde e o 

Município de Tacima/PB, para execução de melhorias sanitárias domiciliares, uma vez que não resta 

comprovado o nexo causal entre a execução financeira das despesas e a execução das obras, em razão de as 

obras não terem sido executadas pela beneficiária dos pagamentos, empresa de fachada. 

Alegações de defesa 

9.1   Alega que os convênios foram devidamente executados, com o atingimento dos objetos mensurados 

em 100%, conforme pareceres emitidos pela Funasa, não havendo qualquer indício de irregularidade na análise 

da prestação de contas realizada pelo órgão concedente. 

9.2  Em seguida, menciona doutrina de Maria Sylvia Zenella de Pietro e de Hely Lopes Meirelles acerca 

dos atos de improbidade pública praticados por agente público, afirmando que a prova produzida não traz 

convicção da existência do dolo ou da culpa do defendente, com efetivo prejuízo ao erário, não tendo porque ser 

compelido a devolução dos valores que lhe foram imputados.  

9.3. Aduz que a pretensão de devolução dos recursos do convênio está intimamente ligada à existência de 

ato de desonestidade ou dolo no sentido de lesar a coletividade em proveito próprio ou de terceiros, nada 

ficando provado nesse sentido.  

Análise de mérito 

9.4   Conforme já minuciosamente analisado na instrução inicial (peça 2), embora a Funasa tenha 

aprovado a prestação de contas dos convênios em questão, atestando a execução de 100% das obras 

conveniadas, considerando os indícios de contratação de empresa de fachada, além do conjunto de evidências 

transcrito acima, que apontam para fortes indícios de fraude nos processos licitatórios realizados, com a 

participação de outras empresas também de fachada pertencentes ao mesmo sócio, não há como afastar a 

ausência de nexo causal entre os correspondentes recursos federais recebidos pelo município de Tacima e as 

obras vistoriadas pela Funasa.  

9.5  Ademais, foram realizadas diligências para obtenção de documentação necessária que comprovasse o 

correspondente nexo de causalidade, tanto para o Município de Tacima quanto para a empresa contratada e os 

seus sócios, sem, no entanto, ser apresentada a documentação pelos responsáveis. 

9.6  A simples alegação do responsável de que o órgão concedente atestou a execução do objeto do 

convênio, desacompanhada da apresentação de elementos probatórios que comprovem o nexo causal entre os 

recursos do convênio e as obras executadas, é insuficiente para afastar a irregularidade imputada na presente 

TCE, haja vista a firme jurisprudência desta Corte de Contas, no sentido da impossibilidade de se atestar, apenas 

com a execução do objeto, a regularidade da gestão dos recursos públicos federais, repassados mediante 

convênio, ante inexistência de documentos que comprovem a necessária relação de causalidade entre as quantias 

repassadas e os eventos contratados (Acórdão 84/2009-2ª Câmara, Acórdão 53/2009-Plenário, Acórdão 

125/2009-1ª Câmara, Acórdão 4.539/2010-1ª Câmara, dentre outros). Veja o que diz o Acórdão 4.539/2010 – 1ª 
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Câmara:  

No que concerne à primeira questão, nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, faz-se necessário 

demonstrar, de forma efetiva, o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos federais 

recebidos, de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes, haja vista que a existência física do objeto 

pactuado, por si só, não constitui elemento apto a comprovar a regular aplicação dos recursos federais 

repassados por meio de convênio ou congênere (v.g., Decisão 225/2000 e Acórdão 701/2008, ambos da 2ª 

Câmara, e Acórdão 1.385/2008 - Plenário).  

A respeito, cabe trasladar a sempre preciosa lição do nobre Ministro Adylson Motta, esposada no voto 

condutor da Decisão 225/2000 - 2ª Câmara:  

“A não comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de 

irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no emprego dos recursos, no 

âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a comprovar que os mesmos foram regularmente 

aplicados quando da realização do interesse público. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal consolidou tal 

entendimento no Enunciado de Decisão 176, verbis: ‘Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação 

dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova’.  

Há que se destacar, ainda, que, além do dever legal e constitucional de prestar contas do bom e regular 

emprego dos recursos públicos recebidos, devem os gestores fazê-lo demonstrando o estabelecimento do nexo 

entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de despesas realizadas com vistas à consecução do 

objeto acordado. Assim, é imperioso que, com os documentos apresentados com vistas a comprovar o bom 

emprego dos valores públicos, seja possível constatar que eles foram efetivamente utilizados no objeto 

pactuado, de acordo com os normativos legais e regulamentares vigentes.” 

9.7   No que tange à alegação de ausência de dolo do responsável, sua conduta e culpabilidade estão 

devidamente demonstradas na matriz de responsabilização constante da peça 8, não havendo como ser 

comprovado sua boa-fé no ato praticado. 

9.8  Desta forma, diante das razões expostas, não há como acolher as alegações de defesa apresentadas. 

CONCLUSÃO 

10.  Diante da revelia da Construtora Planalto Ltda. e dos Srs. Marcos Tadeu Silva e João Paulo de 

Oliveira, e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros 

excludentes de culpabilidade em suas condutas, propõe-se que as contas das pessoas físicas sejam julgadas 

irregulares e que os responsáveis sejam condenados em débito, bem como que lhes seja aplicada a multa 

prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. O julgamento das contas desses terceiros encontra arrimo na Constituição 

Federal (art. 71, inciso I) e no espírito da Lei da Ficha Limpa. 

11.  Em face da análise promovida no item 9 desta instrução, propõe-se rejeitar as alegações de defesa 

apresentadas pelo Sr. Targino Pereira da Costa Neto, uma vez que não foram suficientes para sanear as 

irregularidades a ele atribuídas. 

12.  Os argumentos de defesa tampouco lograram afastar o débito imputado ao responsável. Ademais, 

inexistem nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé ou a ocorrência de outros excludentes de 

culpabilidade. Desse modo, suas contas devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, 

do Regimento Interno/TCU, procedendo-se à sua condenação em débito e à aplicação da multa prevista no art. 

57 da Lei 8.443/1992. 

13.  Perante a gravidade das irregularidades apuradas, cabe, ainda, aplicação aos responsáveis, conforme 

o caso, das sanções previstas nos arts. 46 e 60 da Lei 8.443/1992.  

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

14.  Entre os benefícios do exame desta tomada de contas especial pode-se mencionar a devolução dos 

recursos impugnados (R$ 595.581,86, correspondente aos valores originais submetidos a correção monetária e 

juros de mora desde o fatos gerador até 29/7/2015) e a aplicação de sanção aos responsáveis 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

15.  Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 

a) considerar reveis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, a empresa 

Construtora Planalto Ltda. (CNPJ 02.131.963/0001-50) e os respectivos sócios Srs. Marcos Tadeu Silva (CPF 

113.826.864-04), João Paulo de Oliveira (CPF 804.590.484-49); 

b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, 

inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que 

sejam julgadas irregulares as contas dos Srs. Targino Pereira da Costa Neto (CPF 003.367.504-04), ex-Prefeito 

Municipal, Marcos Tadeu Silva (CPF 113.826.864-04), João Paulo de Oliveira (CPF 804.590.484-49) e 

condená-lo(s), em solidariedade, com a empresa Construtora Planalto Ltda. (CNPJ 02.131.963/0001-50), ao 
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pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, 

para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento 

das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de 

mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do(s) recolhimento(s), na forma prevista na 

legislação em vigor: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATAS DE OCORRÊNCIA 

8.562,40 21/1/2009 

9.385,59 17/9/2008 

34.944,52 3/7/2008 

26.880,40 11/6/2008 

40.320,60 11/6/2008 

52.765,00 16/5/2008 

52.765,00 24/4/2008 

21.406,00 24/3/2008 

21.406,00 29/2/2008 

c) aplicar aos Srs. Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João Paulo de Oliveira e à 

empresa Construtora Planalto Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 

267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, 

perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres 

do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos 

efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendidas as notificações; 

e) autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o 

vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 

trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em 

vigor;  

f) alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o 

vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

g) considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva 

e João Paulo de Oliveira e os inabilitar para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito 

da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 

h) declarar a Construtora Planalto Ltda. (CNPJ 02.131.963/0001-50) inidônea para participar de licitação 

na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 

i) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3º do art. 16 da 

Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender 

cabíveis.” 

3.  O Ministério Público de Contas, representado nos autos pelo Subprocurador-Geral Lucas 

Rocha Furtado, manifestou sua concordância com a análise realizada pela unidade instrutora, no 

sentido de que as alegações de defesa oferecidas pelo ex-prefeito Targino Pereira da Costa Neto não 

merecem acolhida, e que os demais responsáveis devam ser considerados revéis, pois, regularmente 

citados, não apresentaram suas justificativas. Entretanto, discordou com relação à proposição de 

julgamento das contas de todos os responsáveis pela irregularidade, entendendo que apenas o ex-

prefeito deve ter as contas julgadas irregulares, por ser o exclusivo gestor dos recursos. Assim, 

consignou sua proposta nos seguintes termos:  
“a) considerar revéis, para todos os efeitos, a Construtora Planalto Ltda. e os respectivos sócios, Srs. 

Marcos Tadeu Silva e João Paulo de Oliveira; 

b) julgar irregulares as contas do Sr. Targino Pereira da Costa Neto, condenando-o, solidariamente à 

Construtora Planalto Ltda. e aos Srs. João Paulo de Oliveira e Marcos Tadeu Silva, ao ressarcimento do débito 

apurado nestes autos;  

c) aplicar aos responsáveis a multa preconizada no art. 57 da Lei 8.443/1992.” 

 É o relatório.  
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VOTO 

 

 A presente tomada de contas especial deriva de representação formulada pelo Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba-TCE/PB (TC 024.440/2012-4), a respeito de irregularidades na aplicação 

de recursos dos Convênios EP 2124/2006 e EP 2060/2006, celebrados entre a Prefeitura Municipal de 

Tacima/PB e a Fundação Nacional de Saúde, para a execução de melhorias sanitárias domiciliares no 

município. 

 Trata-se de mais um processo atinente às licitações fraudulentas para contratação de empresas 

de fachada criadas por Marcos Tadeu Silva, identificadas nas operações "carta marcada", "i-licitações", 

"ciranda", "premier", "transparência", "pão e circo" e "gasparzinho", realizadas pela Polícia Federal no 

Estado da Paraíba, cujo modus operandi foi descrito no voto condutor do Acórdão 4703/2014-Primeira 

Câmara, de minha relatoria.  

 No caso em tela, foram arrolados como responsáveis Targino Pereira da Costa Neto, ex-prefeito, 

a Construtora Planalto Ltda. e seus sócios de fato e de direito, respectivamente, Marcos Tadeu Silva e 

João Paulo de Oliveira. A desconsideração da personalidade jurídica foi declarada por força do 

Acórdão 6261/2014 - TCU - 1ª Câmara, proferido nos autos da representação originária. 

 No âmbito desta TCE, todos os responsáveis foram regularmente citados, tendo sido a pessoa 

jurídica por via editalícia. Apenas o ex-prefeito apresentou alegações de defesa, enquanto os demais 

responsáveis permaneceram silentes, motivo pelo qual a unidade instrutora propõe seja reconhecida 

sua revelia.  

 Quanto ao mérito, a Secex-PB propõe o julgamento das contas pela irregularidade, a 

condenação solidária dos responsáveis ao débito com a correspondente aplicação de multa, bem como 

a inabilitação dos responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito da Administração Pública, e a declaração da empresa como inidônea para participar de 

licitação na Administração Pública Federal.  

 O representante do parquet, por sua vez, dissente pontualmente, defendendo que apenas as 

contas do ex-prefeito sejam julgadas irregulares, uma vez que foi o único gestor dos recursos públicos. 

Mantém, todavia, a proposta de condenação solidária ao débito e aplicação de multa, suprimindo as 

demais sanções sugeridas acima.  

 Acompanho in totum o entendimento esposado pela unidade instrutora, pelas razões que passo a 

expor.  

 Consoante análise da Secex-PB, após realização de diligências infrutíferas para obtenção de 

documentação probatória, foram constatadas as seguintes evidências nos autos:   

 a) pesquisas em bancos de dados públicos demonstraram que a Construtora Planalto Ltda. 

possuía “CNPJ inexistente” nos exercícios de 2008 e 2009, período em que ela teria executado as 

obras, faturando R$ 2.827.918,85 de quarenta compromissos que manteve com o Estado e municípios 

da Paraíba; 

 b) não foram apresentados os elementos solicitados para comprovar que essa empresa teria 

executado os serviços vistoriados pela Fundação Nacional de Saúde (folha de pagamento, CEI, ART, 

GEFIP/GRPS); 

 c) os processos licitatórios apresentam peças em sequência incomum, que não guardam relação 

com a cronologia prevista na legislação;  

 d) o edital da tomada de preços não foi publicado no DOU; 

 e) os atestados de capacidade técnica usados pela Construtora Planalto para se habilitar na 

tomada de preços foram expedidos por outras empresas de fachada do mesmo grupo, segundo 

informações da operação “i-licitações” da Polícia Federal. 

 Destarte, considero que os elementos dos autos, somados às informações de outros processos em 

que o Tribunal já se pronunciou, tratando das operações fraudulentas orquestradas por Marcos Tadeu 
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Silva para fraudar licitações no estado da Paraíba, constituem-se de conjunto probatório consistente e 

suficiente para concluir pela irregularidade das presentes contas.  

 Acerca da defesa apresentada, não merecem acolhida as alegações do ex-prefeito, que afirma ter 

havido cumprimento do objeto, porém não faz juntar quaisquer elementos probatórios do nexo de 

causalidade entre as obras vistoriadas pela Funasa e os recursos federais repassados ao município. 

Com efeito, embora a Funasa tenha aprovado a prestação de contas dos convênios em questão, 

atestando a execução de 100% das obras conveniadas, há que se considerar a contratação de empresa 

de fachada, e a fraude nos processos licitatórios realizados, com a participação de outras empresas 

também de fachada pertencentes ao mesmo sócio. 

 Quanto ao ponto de divergência defendido pelo Ministério Público, manifesto minha 

concordância com o encaminhamento proposto pela unidade instrutora, no sentido de julgar 

irregulares, também, as contas da construtora e de seus sócios, uma vez que, nos termos do art. 1º, 

inciso II, da Lei 8.443/1992, suas condutas deram causa a irregularidade (fraude à licitação e não 

execução do objeto pactuado) de que resultou dano ao Erário. Além disso, essa proposta vai na mesma 

linha de entendimento prévio manifestado em outro processo de minha relatoria, julgado por meio do 

Acórdão 2.828/2015-Plenário.  

 Considerando a gravidade das irregularidades tratadas nos autos e ratificando o entendimento 

esposado na decisão citada acima, acolho a proposição de aplicar as sanções de inabilitar os 

responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública, e de declarar a empresa como inidônea para participar de licitação na 

Administração Pública Federal. 

 Ante o exposto, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a minuta de acórdão que submeto 

à sua consideração. 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 295/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 032.999/2014-3.    

1.1. Apenso: 024.440/2012-4 

2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de contas especial 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 

3.2. Responsáveis: Construtora Planalto Ltda. (02.131.963/0001-50); Joao Paulo de Oliveira 

(804.590.484-49); Marcos Tadeu Silva (113.826.864-04); Targino Pereira da Costa Neto 

(003.367.504-04). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tacima - PB. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (Secex-PB). 

8. Representação legal:   

8.1. Elyene de Carvalho Costa (OAB/PB 10905/) e outros, representando Targino Pereira da 

Costa Neto.  

 

9. Acórdão: 
 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, derivada de representação objeto do TC 

024.440/2012-4, a respeito de irregularidades na aplicação de recursos dos Convênios EP 2124/2006 e EP 2060/2006, 

celebrados entre a Prefeitura Municipal de Tacima/PB e a Fundação Nacional de Saúde, para a execução de melhorias 

sanitárias domiciliares no município. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões 

expostas pelo Relator, em: 

 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Construtora Planalto Ltda. e seus sócios Marcos Tadeu Silva 
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e João Paulo de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

 9.2. com base nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar 

irregulares as contas de Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João Paulo de Oliveira, e da empresa 

Construtora Planalto Ltda.; 

 9.3. condenar os responsáveis, Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João Paulo de Oliveira e a 

empresa Construtora Planalto Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso 

III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento dos citados valores aos cofres da Fundação Nacional de 

Saúde, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados a partir das respectivas datas, até a 

data do efetivo recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATAS DE OCORRÊNCIA 

8.562,40 21/1/2009 

9.385,59 17/9/2008 

34.944,52 3/7/2008 

26.880,40 11/6/2008 

40.320,60 11/6/2008 

52.765,00 16/5/2008 

52.765,00 24/4/2008 

21.406,00 24/3/2008 

21.406,00 29/2/2008 

 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, aos 

responsáveis Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu Silva, João Paulo de Oliveira e à empresa Construtora Planalto 

Ltda., no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para 

comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, 

se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso 

não atendidas as notificações; 

 9.6. autorizar, caso requerido pelos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais 

e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, 

a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos 

legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor;  

 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o 

vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Targino Pereira da Costa Neto, Marcos Tadeu 

Silva e João Paulo de Oliveira e inabilitá-los, por cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 

 9.9. declarar a inidoneidade da Construtora Planalto Ltda. para participar, por cinco anos, de licitação na 

Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 

 9.10. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da 

Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para 

ajuizamento das ações cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0295-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

  

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE IV – Plenário 

TC 035.047/2011-9  
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Natureza(s): Tomada de Contas Especial. 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB. 

Responsáveis:  Deczon Farias da Cunha (133.369.674-49); José Sidney Oliveira (131.827.224-

68); Severina Gomes do Nascimento (010.024.534-02); Transamerica Construtores Associados Ltda. 

(03.086.582/0001-69).  

Interessado:  Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 

Representação legal: não há.   

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNASA. CONVÊNIO PARA 

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA 

ISABEL/PB. INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. INDÍCIOS DE FRAUDE NO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DE INEXISTÊNCIA DE FATO DA EMPRESA 

CONTRATADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. 

REVELIA. DÉBITO. MULTA. INIDONEIDADE PARA LICITAR NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA. 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor 

de José Sidney Oliveira, ex-prefeito do município de Princesa Isabel/PB, em razão da execução parcial 

do objeto do Convênio 406/2001 (Siafi 442802). O objeto do convênio era a execução de sistema de 

esgotamento sanitário naquela municipalidade, compreendendo rede coletora em tubos DN-150 e 200, 

tratamento de esgotos em tanques sépticos e filtros biológicos, caixa de retenção de areia e ligações 

domiciliares. 

2. Reproduzo, com os ajustes que se fazem necessários, excertos da instrução à peça 9, em que se 

expõe a situação fática do processo: 
“HISTÓRICO 

2. Conforme disposto na cláusula terceira e quarta do convênio, foram previstos R$ 314.736,84 para a 

execução do objeto, dos quais R$ 299.000,00 seriam repassados pelo concedente e R$ 15.736,84 

corresponderiam à contrapartida (peça 1, p. 35). 

3. Os recursos federais foram repassados em duas parcelas, conforme quadro demonstrativo adiante (peça 

1, p. 69, 71; peça 2, p. 210, 212)). 

Ordem 

bancária 

Valo

r R$ 

Data 

OB 

Data crédito 

conta 

2002OB012

935 

149.5

00,00 

19/11

/2002 

21/11/2002 

2002OB014

390 

149.5

00,00 

24/12

/2002 

27/12/2002 

TOTAL 299.0

00,00 

  

4. O ajuste vigeu no período de 31/12/2001 a 1/3/2003, prazo final para apresentação da prestação de 

contas, conforme cláusula nona do convênio; alterado por termos aditivos, o prazo foi prorrogado até 30/6/2004, 

aí incluído o prazo de prestação de contas (peça 1, p. 39, 47, 51, 75, 121, 125). [O prazo para execução do 

convênio exauriu-se em 1º/5/2004 – peça 1, p. 125] 

5. Conforme consignado no Relatório Final de Tomada de Contas, o repassador pronunciou-se, no 

exercício da supervisão que lhe cabia, em diversas oportunidades. Listam-se adiante os principais atos referidos 

no relatório do tomador das contas. 

5.1. Relatório de Visita Técnica (de 12 a 16/1/2004) (peça 1, p. 183-201); 

5.2. Relatório de Visita Técnica (de 2 a 6/8/2004) (peça 1, p. 211-217); 

5.3. Parecer Técnico de Convênio, de 13/9/2004 (peça 1, p. 247-251); 

5.4. Parecer do PESMS, de 2/10/2004 (peça 2, p. 278-280); 

5.5. Parecer Técnico 293/2004, de 23/11/2004 (peça 2, p. 256-260); 
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5.6. Relatório de Visita Técnica 27 (de 23 a 24/2/2005) (peça 2, p. 282-318); 

5.7. Parecer Técnico de Convênio, de 21/3/2005 (peça 2, p. 320-326); 

5.8. Parecer Técnico 250/2005, de 9/5/2005 (peça 2, p. 344-352); 

5.9. Parecer Técnico de Convênio 133/2005, de 31/8/2005 (peça 2, p. 374-378); 

5.10. Parecer 25/2005, de 31/8/2005 (peça 2, p. 384-390); 

5.11.Parecer Técnico 03/06, de 11/1/2006 (peça 3, p. 130-136); 

5.12. Relatório de Visita Técnica 02/2006 (de 25 a 26/8/2006), de 11/1/2006 (peça 3, p. 138-158); 

5.13. Relatório de Visita Técnica 10/07 (de 15 a 16/5/2006), de 2/2/2007 (peça 3, p. 211-232); 

5.14. Parecer Técnico 12/07, de 2/2/2007 (peça 3, p. 234-236); 

5.15. Parecer Técnico 97/07, de 24/7/2007 (peça 3, p. 248-256); 

5.16. Parecer 38/2008, de 28/1/2008 (peça 3, p. 377-380); 

5.17. Parecer Técnico 15/09, de 25/3/2009 (peça 4, p. 221-223). 

6. O responsável foi notificado das ocorrências constatadas pelo repassador, abrindo-se oportunidade de 

defesa (peça 1, p. 265-271; peça 2, p. 256-266, 268-270, 330-334, 344-356; peça 3, p. 10-118, 167-195; peça 4, 

p. 76-94, 115-202, 227-244, 247-249). 

7. A conclusão final do repassador foi pela execução parcial do objeto do convênio e pela glosa parcial 

dos recursos transferidos.’ 

8. Entre o término da vigência do convênio (30/6/2004) e a remessa da TCE (11/8/2009) ao Controle 

Interno para auditoria decorreu um intervalo de 1868 dias (5 anos, 1 mês e 12 dias) (peça 1, p. 125; peça 4, p. 

287). 

8.1. Da Portaria que nomeou o tomador das contas, em 23/9/2005, data de instauração da TCE até o 

encaminhamento dela ao TCU, em 26/10/2011, decorreram 2124 dias (5 anos, 9 meses e 25 dias); esse prazo é 

onze vezes maior do que o fixado pela IN TCU 71/2012 (art. 11): seis meses, contados do término do exercício 

financeiro da instauração da TCE. 

8.2. Aconteceu, portanto, expressiva demora para conclusão da TCE, imputável à responsabilidade do 

repassador e do Controle Interno. 

9. A responsabilidade do gestor foi lançada no Siafi (peça 4, p. 271 e 279). 

10. O processo foi submetido à CGU, que emitiu Relatório de Auditoria 229514/2011, no qual se conclui 

na mesma linha do apurado e proposto no relatório final da tomada de contas especial (peça 4, p. 291-295). 

10.1. Na sequência, são expedidos o Certificado de Auditoria, o Parecer do Dirigente do Órgão de 

Controle Interno e Pronunciamento Ministerial, todos endossando as conclusões do relatório de auditoria (peça 

4, p. 297-301). 

11. No TCU foi expedido o Exame Preliminar (peça 5) que concluiu que o processo de TCE fora 

constituído com todos os documentos exigidos e autorizada a autuação da TCE.” 

EXAME TÉCNICO 

12. A TCE foi instaurada em razão de aprovação parcial da prestação de contas do convênio. 

13. Ao final das análises, o repassador imputou débito no montante de R$ 134.190,63 ao responsável 

nestes autos. Pelo demonstrativo de débito apuram-se as datas e os valores das parcelas, conforme quadro 

adiante. 

Data 
Valor 

R$ 
Observação 

24/12/2

002 

121.27

4,40 

Glosa de parcela 

federal 

01/05/2

004 

10.991

,52 

Glosa contrapartida 

PESMS 

01/05/2

004 

1.924,

71 

Glosa contrapartida 

Obras 

TOTAL 134.19

0,63 

 

14. A glosa foi efetuada com base nos pareceres e relatórios expedidos pelo repassador, conforme relação 

contida no item 5. 

15. O convênio previu alocação de recursos conforme demonstrativo, a seguir. 

PARTICÍPE Obras de 

esgotamento 

PES

MS 

Total 

União 
299.000,00 0,00 

299.0

00,00 
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Município 
4.745,32 

10.9

91,52 

15.73

6,84 

Total 
303.745,32 

10.9

91,52 

314.7

36,84 

Liberação 

recursos 
   

União 
299.000,00 0,00 

299.0

00,00 

Município 
4.745,32 0,00 

4.745

,32 

Total 
303.745,32 0,00 

303.7

45,32 

Execução 

despesas 
   

União 
299.000,00 0,00 

299.0

00,00 

Município 
4.745,32 0,00 

4.745

,32 

Total 
303.745,32 0,00 

303.7

45,32 

16. Segundo a Relação de Pagamentos Efetuados, todo o recurso previsto e alocado às obras de 

esgotamento (meta 1) foram executados [pagos, e não necessariamente executados fisicamente], num montante 

de R$ 303.745,32 (peça 1, p. 289-291). 

17. Não houve comprovação de despesas para o Programa de Educação em Saúde e Mobilização social 

(PESMS) (meta 2), conforme registrado pela fiscalização do repassador. 

18. O repassador, após algumas variações sobre o valor glosado, fixou no relatório do tomador das contas 

a soma de R$ 123.194,94, equivalente a 41,2% do total transferido. 

19. Importante destacar que o convênio expirou em 1/5/2004. [O prazo para prestação de contas encerrou-

se em 30/6/2004.] 

20. Foi contratada para executar a obra a empresa Transamérica Construtores Associados Ltda, CNPJ 

03.086.582/0001-69, por intermédio do contrato 010/2003, de 5/5/2003, pelo valor de R$ 303.676,70, para 

execução do objeto em 150 dias, a contar da emissão da ordem de serviço, emitida e recebida no dia da 

assinatura do contrato (5/5/2003) (peça 1, p. 121, 125, 315-329, peça 2, p. 36-48). 

20.1. Pelas condições pactuadas, o contrato se expirou em 2/10/2003. Portanto, na inexistência de termo 

aditivo, os serviços e pagamentos posteriores à primeira medição [peça 1, p. 347] não têm cobertura contratual. 

Em relação à segunda medição [peça 1, p. 341, 345], existe dúvida sobre estar fora ou não da vigência 

contratual, pois os documentos não registram o período de execução dos serviços. 

20.2. Foi desembolsada em favor da empresa a soma de R$ 303.745,32, conforme demonstrado na 

Relação de Pagamentos Efetuados; inexplicavelmente, os pagamentos excederam o contratado em R$ 68,62. Os 

desembolsos em favor da Transamérica Ltda. aconteceram nos seguintes intervalos (peça 1, p. 289-291). 

 

Data 

início 

Data 

fim 

Qtde 

pagtos 

Valor 

Total R$ 

Perc 

(%) 

12/9/2

003 

12/9/

2003 
2 66.671,21 

 

21,95 

31/10/

2003 

13/2/

2004 
15 

204.318,1

2 

 

67,27 

18/5/2

004 

25/10

/2004 
5 

 

32.755,99 

 

10,78 

   303.745,3

2 

100,

00 

20.2.1. Na segunda linha [da tabela acima, data início 12/9/2003] é demonstrado o quanto foi pago dentro 

da vigência do contrato. Na terceira linha, são apurados os desembolsos dentro da vigência do convênio, mas 

após expiração do contrato. Trata-se da maior parcela desembolsada. Na quarta linha, é evidenciado o que fora 

pago após a vigência do contrato e do convênio. 
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21. Tendo em vista que a fiscalização levada a efeito pelo repassador dos recursos no intervalo de 2 a 

6/8/2004 [peça 1, p. 211-217] aconteceu após o prazo de vigência do convênio e muito depois da extinção do 

contrato para a execução da obra, o posicionamento a respeito do estágio da execução física encontrada será 

usado como referência para [o cálculo das despesas consideradas indevidas] (...). 

21.1. Não existem elementos nos autos que (...) [comprovem] o nexo de causalidade entre eventual 

alteração da execução física, após essa fiscalização de referência, e os desembolsos efetuados no contrato e no 

convênio. Nessa linha de pensamento, serão (...) [consideradas indevidas] alterações físicas que não estejam 

acompanhadas de demonstração robusta de que (...) [tenham decorrido] do contrato e dos pagamentos efetuados. 

22. No Relatório de Visita Técnica de 20/8/2004, [elaborado] com base em inspeção no local entre 2 e 

6/8/2004, foi apurado débito de R$ 151.532,92, em decorrência de serviços não executados (calhas em 

alvenaria), e (...) [identificados] serviços em desacordo com as especificações que precisariam ser refeitos (peça 

1, p. 211-219). 

22.1. Observe-se que esta inspeção aconteceu três meses após a extinção do convênio, devido à expiração 

da vigência em 1/5/2004. 

22.2. Após essa fiscalização, foram efetuados pagamentos das NF 00544 e 00584, num total de 

R$ 16.812,02. Observe que a proposta final de glosa (R$ 134.190,63) é bem superior a essa soma, mas inferior 

ao apurado após a extinção do convênio.  

22.2.1. A NF 00544 (R$ 9.848,59) se refere a serviços executados em julho/2004, portanto a fiscalização 

do repassador, em agosto/2004, considerou os serviços [a ela] correspondentes e os computou na medição e na 

apuração (...)[do débito] (peça 2, p. 118-130). 

22.2.2. A NF 00584 (R$ 6.964,28) se refere a serviços da oitava e última medição, pagos em 25/10/2004 

(peça 2, p. 132-142, 158). Não existe informação quanto ao período a que se referem os serviços faturados. 

Aliás, nas medições são omitidas informações relativas ao período de apuração. Não se sabe se essa parcela 

cobrada, que é ínfima (2,29% do contrato), foi executada antes da fiscalização do repassador. (...) 

22.2.2.1. Segundo o registro na medição, é faturado fundo falso dos filtros (item 7), material do leito 

filtrante (item 8), laje de cobertura/tampa de caixa de inspeção (item 9) e limpeza da obra (item 10), relativos à 

construção do conjunto de tratamento biológico (ETE) – bacia A (peça 2, p. 158 [e peça 1, p. 177-179]). 

22.2.2.2. Portanto, os serviços faturados na NF 00584 são diferentes dos apontados (...) [pela] fiscalização 

[como indevidamente pagos], que (...) [correspondiam aos serviços previstos nas] planilhas relativas às redes 

coletoras, que juntas totalizam R$ 188.078,36 (peça 1, p. 159-165). 

22.3. Não foi demonstrado pela Funasa o nexo de causalidade entre as alterações físicas do objeto, após a 

fiscalização de agosto/2004, e os desembolsos efetuados com base no convênio e no contrato. À falta dessas 

evidências, adota-se como referência para apuração do débito o apurado nessa fiscalização. 

22.4. Em decorrência da visita técnica de agosto/2004, foi expedido Parecer Técnico de Convênio 

(modelo IV) que mensurou em 0% (zero) o atingimento do objeto do convênio (peça 1, p. 247-251).  

22.5. Em continuidade, foi expedido o Parecer 293/2004, de 23/11/2004, o qual concluiu que não foi 

executado o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS); que a rede de distribuição, 

ligações domiciliares e poços de visitas, construídos ou em construção, estavam em desacordo com as 

especificações; e que a estação de tratamento e caixa de areia não haviam sido construídas (peça 2, p. 256-266). 

22.5.1. É registrado que essa situação é detectada em janeiro/2004 e confirmada a permanência dela na 

fiscalização de agosto/2004. 

23. Portanto, acompanhando as conclusões da fiscalização ocorrida após a expiração do contrato e do 

convênio, a glosa deve ser integral. 

TRANSAMÉRICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA 

24. Polícia Federal investigou, no que ficou conhecido como ‘Operação Carta Marcada’, empresas e 

pessoas especializadas em fraudar licitações em aproximadamente 63 (sessenta e três) prefeituras paraibanas. 

24.1. A empresa Transamérica é objeto de apurações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, 

sendo apontada como ‘empresa fantasma’. Tramita, em segredo de justiça, na 3ª Vara da Seção Judiciária da 

Paraíba, Ação Pública de Improbidade Administrativa 2007.82.00.006723-8. 

25. Algumas peças do processo foram fornecidas ao TCU por cópia, a exemplo de: 

25.1. Petição inicial do MPF;  

25.2. Interrogatório do indiciado DECZON FARIAS DA CUNHA, responsável pela organização 

criminosa composta de dez construtoras de ‘papel’ e duas empresas de factoring que fraudam licitações públicas 

e desviam verbas públicas sob seu comando, com anuência dos prefeitos envolvidos no esquema; 

25.3. Interrogatório de Diljandi Farias da Cunha, irmã de DECZON, que possui as duas empresas de 

factoring, uma em João Pessoa/PB e outra no Rio de Janeiro/RJ, constituídas em seu nome, em sociedade com 
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sua irmã, Dilvandira Farias da Cunha; 

25.4. Interrogatório de Heleno Batista de Morais, membro da organização que monta as empresas de 

fachada sob o comando geral de DECZON; 

25.5. Interrogatório de Uilza Farias da Cunha, irmã de DECZON, ela e sua genitora, além de outros 

parentes e aderentes ‘laranjas’ como o Sr. Heleno, têm as empresas de DECZON em seus nomes, sendo ele 

engenheiro responsável técnico de algumas e outros colegas técnicos de outras; 

25.6. Cópia do Relatório da Controladoria Geral da União, no Estado da Paraíba, contendo análise da 

documentação apreendida pela Polícia Federal na Operação Carta Marcada, bem como a análise de processos de 

convênios celebrados pela Fundação Nacional de Saúde com alguns municípios paraibanos, visando subsidiar o 

IPL 187/2006-DR/DPF/PB que deu origem ao processo nº 2006.82.00.003986-0 na 3ª Vara da Justiça Federal 

em João Pessoa. 

26. Juntam-se a estes autos a peça do MPF, o interrogatório do Sr. Deczon Cunha, e o Relatório da CGU, 

para subsidiar a compreensão da situação da empresa (peça 6). 

27. Transcreve-se quadro resumido da estrutura montada pelo Sr. Deczon para fraudar licitações. 

PESSOA JURÍDICA SÓCIOS/REVESAND

O 

PROCURADORES/REVES

ANDO 

GLOBO EDIFICAÇÕES 

PREDIAIS LTDA. 

CNPJ 06.878.512/0001-31 

Josefa Gomes do 

Nascimento e Uilza Farias da 

Cunha 

Heleno Batista de Morais 
(poderes ilimitados) 

TIROL COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÃO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. 

CNPJ 01.585.516/0001-08 

Josivan Belo Luiz e 

Geralda Helena da Conceição. 

Em 2005 houve alteração 

para Deczon Farias da Cunha 

e Uilza Farias da Cunha. 

Jean Carlos da Silva 

TRANSAMÉRICA 

CONSTRUTORES 

ASSOCIADOS LTDA.(TCA Ltda) 

CNPJ 03.086.582/0001-69 

Severina Gomes do 

Nascimento e Maria das Neves 

Fernandes. Em 2005 houve 

alteração para Maria da Luz 

Felipe da Cunha e Uilza Farias 

da Cunha (mãe e irmã de 

Deczon) 

-Jean Carlos da Silva 

-Alvino Domiciano da Cruz 

Filho 

-Edvaldo Francisco da Cunha 

Filho 

ARAPUAN COMÉRCIO, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO 

LTDA. 

CNPJ 03.086.588/0001-36 

Severina Gomes do 

Nascimento e Maria das Neves 

Fernandes. Em 2005 houve 

alteração para Maria da Luz 

Felipe da Cunha e Uilza Farias 

da Cunha (mãe e irmã de 

Deczon) 

Jean Carlos da Silva 

CSM – CONSTRUTORA 

SANTA MARIA LTDA. 

CNPJ 02.386.719/0001-38 

Rozália Costa Pereira e 

Josivan Belo Luiz. Em 2005 

houve alteração para Jucilene 

Pedro Araújo dos Santos e 

Ednaldo Batista dos Santos 

Jean Carlos da Silva 

RIO SUL COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA. 

CNPJ 01.446.724/0001-26 

Jeovah Stropp, 

Guilherme Silva de Oliveira e 

Zilda da Costa Almeida 

 

RIO SUL CONSTRUÇÕES 

E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

CNPJ 01.226.485/0001-07 

Josivan Belo Luiz e 

Zilda da Costa Almeida 

Jean Carlos da Silva 

CONSTRUTORA GLOBO 

LTDA. 

CNPJ 02.649.279/0001-64 

Vilma Teixeira Lima 

dos Santos e Lenira Silva de 

Oliveira 

-DECZON FARIAS DA 

CUNHA (poderes ilimitados) 

- Jean Carlos da Silva 

-Eurípedes de Oliveira Pessoa 

RIO NORTE 

CONSTRUÇÕES LTDA. 

Guilherme Silva de 

Oliveira e Lenira Silva de 
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CNPJ 03.321.045/0001-56 Oliveira 

CONSTRUTORA RIO 

NEGRO LTDA. 

CNPJ 07.295.321/0001-00 

Maria José de Oliveira e 

Heleno Batista de Morais 

-Moisés de Sousa Mendes  

- Edvaldo Francisco da Cunha 

Filho 

-Francisco Araújo Neto,vulgo 

‘Kim’ 

27.1. Faz-se a qualificação do Sr. Deczon, com base nas informações contidas na ação civil pública. 

DECZON FARIAS DA CUNHA, brasileiro, natural de Itapororoca-PB, nascido em 16/10/1955, casado, 

empresário e engenheiro, RG nº 278.664 – 2ª via - SSP/PB, CPF n° 133.369.674-49, filho de José Farias da 

Cunha e Maria da Luz Felipe da Cunha, residente na rua José de Oliveira Curtachuez, 15, apto. 900 F, Bessa, 

João Pessoa/PB, telefone 3246-1730; 

28. Transcrevem-se algumas passagens da peça inicial da ação civil pública que denotam como funcionou 

o esquema criminoso. 

peça 6, p. 9 

DECZON FARIAS DA CUNHA - No decorrer dos autos, verifica-se que é responsável por uma 

organização criminosa montada com o fim de fraudar licitações públicas e desviar verbas públicas. De acordo 

com as investigações encetadas pela Polícia Federal e analisadas ao longo desta peça processual, grande parte 

dos valores irregularmente auferidos nas fraudes licitatórias eram encaminhados a duas empresas de factoring 

sob seu comando. Conforme laudo elaborado por auditores fiscais, o atual gestor público do Município de Cruz 

do Espírito Santo/PB direcionava recursos públicos desviados (inclusive utilizando cheques titularizados pela 

própria Prefeitura Municipal; alguns sem provisão de fundos) às empresas de factoring pertencentes à 

organização criminosa capitaneada por DECZON FARIAS DA CUNHA, os quais retornavam ao Prefeito 

(vide tópico IV. 5.). 

peça 6, p. 12 

... A gravidade dos ilícitos está tão evidente que foi possível identificar várias irregularidades nos 

procedimentos licitatórios abaixo mencionados, os quais demonstram que tudo era montagem, tudo feito com o 

único propósito de formalizar e tentar justificar gastos como se fossem legais e realmente devidos. 

... Em tais investigações, foi constatada a existência puramente documental ou fictícia de várias dessas 

empresas, onde foram fotografadas nos supostos endereços residências ou simples salas para recebimento de 

correspondências. Eram as chamadas ‘empresas papel’ ou de fachada, que não contam com empregados, 

máquinas ou equipamentos e mesmo assim participam de licitações. Todo o seu acervo pode ser colocado numa 

pasta (contrato social e certidões), carregado debaixo das axilas e o seu representante participa de licitações, 

podendo até mesmo sair vencedor, o que aconteceu várias vezes no Município de Cruz do Espírito Santo/PB.  

... Como as empresas vencedoras não dispunham de maquinário, nem de empregados, faziam ‘acordos’ 

com engenheiros que não poderiam participar dos certames para que realizassem as obras, onde era repassada 

uma espécie de comissão pelo uso da empresa ou dos serviços.  

peça 6, p. 13 

... Com fulcro nas provas analisadas, está demonstrado que as pessoas jurídicas em questão efetivamente 

foram constituídas em nome de ‘laranjas’ - há algumas alterações contratuais após fiscalizações empreendidas 

pela Secretaria da Receita Federal em João Pessoa/PB -, os quais outorgavam procurações aos membros da 

organização criminosa conferindo amplos poderes de gestão. Nos termos do relatório que concluiu pelo 

indiciamento de 41 (quarenta e um) investigados, os depoimentos de terceiros estranhos aos quadros societários 

corroboram as afirmações de interpostas pessoas na constituição das pessoas jurídicas em foco. 

peça 6, p. 14-15 

... Pela análise das provas carreadas aos autos, o Senhor DECZON FARIAS DA CUNHA era, de fato, o 

responsável pelas pessoas jurídicas indevidamente constituídas. Em seu depoimento prestado perante a 

Autoridade Policial (fls. 173/177, vol. I), afirmou que possuía procurações para movimentar as empresas 

TRANSAMÉRICA, TIROL, ARAPUAN, CONSTRUTORA GLOBO, GLOBO EDIFICAÇÕES, 

CONSTRUTORA SANTA MARIA, RIO NORTE e RIO SUL.  Em depoimento (fls. 190/194, vol. I), a Senhora 

UILZA FARIAS DA CUNHA afirma que ‘ajuda o irmão DECSON, como secretária nas empresas dele’, 

nominando, logo em seguida, as pessoas jurídicas pertencentes ao grupo constituído por seu irmão. 

... As alegações do Senhor DECZON FARIAS DA CUNHA, também são confirmadas pelo Senhor 

GESIEL MACENA DUARTE, prestador de serviços de contabilidade, o qual informou à fiscalização levada a 

cabo pela Receita Federal (fls. 679, vol II) ‘que o Sr. Deczon Farias da Cunha se apresenta como representante, 

procurador, ou seja, como dono de fato’ da TRANSAMÉRICA CONSTRUÇÕES ASSOCIADOS LTDA., DA 

TIROL COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA., DA ARAPUAN COMÉRCIO, 
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REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA., DA RIO SUL COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA., DA RIO SUL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E DA 

CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA. 

peça 6, p. 17-18 

o documento de fl. 453, vol II, traz a informação de que o Senhor Severino José Alves Filho era o 

proprietário do imóvel localizado à Rua Monsenhor José João, 40, centro, Cruz do Espírito Santo/PB, locado ao 

Senhor HELENO para funcionamento da TRANSAMÉRICA e da ARAPUAN. Complementando, Severino 

afirmou que no endereço apenas chegavam correspondências que eram entregues posteriormente ao Sr. 

HELENO. 

Peça 6, p. 18-19 

... as Senhoras Geralda Helena Conceição, Maria das Neves Fernandes, Josefa Gomes do Nascimento, 

Maria José de Oliveira e Lenira Silva de Oliveira afirmaram à Autoridade Policial não terem qualquer relação 

com as pessoas jurídicas sob investigação, o que corrobora todas as alegações supra. 

... Fl. 292.: ‘QUE há mais de dez anos trabalha na residência da Senhora MARIA DA LUZ FELIPE DA 

CUNHA, mãe de UILZA FARIAS DA CUNHA e DECZON FARIAS DA CUNHA; (...); QUE no ano de 2005, 

o Senhor DECZON CUNHA compareceu à residência de ‘Dona’ MARIA DA LUZ FELIPE DA CUNHA e 

convidou a depoente para o acompanhar até o Cartório Monteiro da Franca, na Avenida Epitácio Pessoa; (...); 

QUE de fato assinou vários documentos apresentados pelo DECZON no interior do Cartório Monteiro da 

Franca, não tendo chegado sequer a ler o teor de tais documentos; (...); QUE posteriormente, alguns meses 

depois, a Senhora UILZA FARIAS DA CUNHA compareceu à casa de MARIA DA LUZ FELIPE DA CUNHA 

com vários documentos para que a depoente assinasse; (...); QUE jamais possuiu ou trabalhou em empresa de 

construção denominada TRANSAMÉRICA CONSTRUTORA ASSOCIADAS LTDA; (...); QUE não sabe se 

existe nem onde se localiza a empresa ARAPUAN COMÉRCIO E REPRSENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 

informando que nunca foi sócia de tal empresa.’ (Maria das Neves Fernandes). 

Peça 6, p. 22-23 

‘QUE, pelo seu conhecimento, as empresas administradas pelo seu irmão, DECSON, da forma acima 

citada, serviam apenas para empréstimo junto a alguns engenheiros responsáveis pela sua atividade de 

construção imobiliária.’ (sem grifo no original) (Diljandi Farias da Cunha). 

... ‘QUE, para fornecer a documentação das empresas, o interrogado cobra o valor de 5% do total da 

obra.’ (sem grifo no original). 

29. No depoimento do Sr. Deczon, é informada uma das formas de operação do grupo. Usando 

documentação de uma ou mais de suas empresas, sai vencedor em licitação, para, posteriormente, fornecer 

documentação para parecer legal a execução do convênio. A obra, quando feita, é tocada pela própria prefeitura 

ou por alguém do círculo de confiança do prefeito gestor (peça 6, p. 52-53). 

29.1. A CGU relata a constatação de que obras nos municípios de Mulungu, Gurinhém e Mogeiro tiveram 

a execução física, irregularmente, transferida para terceiro, mediante remuneração por parte das empresas do Sr. 

Deczon, contratantes formais da obra (peça 6, p. 63-65). 

29.2. Declara o Sr. Deczon que 90% das licitações nas prefeituras paraibanas são direcionadas com a 

ciência e concordância do prefeito (peça 6, p. 51). 

29.2.1. Um demonstrativo de licitações evidencia a participação das empresas do esquema em licitações, 

numa clara evidência de direcionamento e de simulação de licitação (peça 6, p. 71-75). 

30. Consta dos autos procuração particular passada pela Transamérica Ltda, por intermédio da sócia-

gerente Severina Gomes do Nascimento, CPF 010.024.634-02, RG 1.774.780 SSP-PB, em favor do mestre de 

obras Sebastião Lopes de Lima, CPF 022.550.544-42, RG 1.969.555 SSP-PB, a quem confere poderes para 

firmar contrato, receber importância, dar quitação, pelo prazo de três meses (peça 2, p. 86). 

30.1. Com esses poderes o mestre de obras assume a posição de administrador do contrato, inclusive para 

receber os pagamentos correspondentes. 

30.1.1. O contrato prevê a necessidade de engenheiro para responder pela parte técnica da obra (cláusula 

sexta, parágrafo 1º). A fiscalização da Funasa em momento algum encontrou o dito engenheiro. Se existisse 

engenheiro, seria provável ser ele também o responsável pelo contrato e não um mestre de obras, profissional 

menos qualificado (peça 2, p. 38-40). 

30.2. Conforme consignado na ação civil pública, os envolvidos no esquema faziam acordos com 

terceiros para a execução das obras mediante o repasse de uma comissão. Essa pode ser a explicação para a 

procuração para um executor de obras receber créditos decorrentes do contrato com a empresa. 

30.3. O Sr. Deczon também tinha procuração para gestão da empresa Transamérica Ltda. 

31. No escritório do Sr. Deczon Cunha foram encontrados papéis timbrados em branco da Transamérica 
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Ltda, como também cópias do contrato social e alterações. O Sr. Heleno Morais, embora não mais sócio da 

empresa, assina como testemunha os atos de alteração social. (peça 6, p. 58) 

32. Por todo o exposto, a Transamérica Construtores Associados Ltda, CNPJ 03.086.582/0001-69, é uma 

empresa constituída, apenas formalmente, pelo Sr. Deczon Cunha com o objetivo de produzir documentos a fim 

de simular a ocorrência de regular despesa pública, a fim de encobrir o fim último: desviar recursos públicos. 

32.1. Tendo em vista que a empresa não existe materialmente, pois não possui estrutura física, 

equipamentos, pessoal, entre outros para executar as obras e serviços lhe adjudicados, o Sr. Deczon tem agido 

em colaboração com gestores públicos, também partícipes das irregularidades, para conseguir perpetrar os 

desvios. 

32.2. Os gestores, quando fazem o objeto contratado, mesmo que parcialmente, fazem-no com recursos 

próprios da prefeitura ou terceirizam o serviço a outro executor, em bases distintas do que consta dos 

documentos lançados na prestação de contas. 

33. Nesse sentido, não há como se estabelecer nexo de causalidade entre as despesas lançadas na 

prestação de contas e o serviço encontrado pela fiscalização da Funasa; haja vista que a construtora a quem se 

imputa a execução sequer existe para além dos papéis, pois não tem estrutura material e força de trabalho para 

executar os serviços. 

33.1. Aquele que executou a obra, mesmo que parcialmente, é desconhecido. 

33.2. A fiscalização da Funasa também constatou após o término do convênio e muito tempo após a 

extinção do contrato que a pequena fração executada não atendia os objetivos propostos no convênio, tendo 

dado o encaminhamento pela glosa total dos recursos. 

33.3. Essa é a posição a ser considerada nesta TCE. Não há como acolher o encaminhamento dado pela 

Funasa de incorporar alterações no objeto ocorridas muito tempo após a integral execução financeira do 

convênio e após a sua extinção. 

33.4. A aceitação e aproveitamento dos serviços encontrados, após a extinção do convênio, sem que fosse 

demonstrado o necessário liame entre os serviços executados e as despesas arroladas na prestação de contas não 

deve merecer acolhida desta Corte. 

34. Nesse contexto, devem ser chamados para responder pelo débito nestes autos tanto a Transamérica 

Ltda, quanto os sócios de direito e de fato. A pessoa jurídica foi usada por eles para instrumentalizar um dano ao 

erário. 

Desconsideração da personalidade jurídica 

35. O simples fato de a empresa ser de fachada ou sobre a qual pesa séria suspeita de o ser constitui 

obstáculo ao acolhimento da prestação de contas como prova da boa e regular aplicação dos recursos, pois se 

torna impossível afirmar quem, realmente, executou as obras e qual o destino dado à verba disponibilizada pela 

União para o seu custeio. Não há como afirmar que a verba federal custeou os serviços contratados, uma vez 

que, as obras em questão podem, por exemplo, ter sido bancadas com recursos da Prefeitura e a verba federal, 

completamente, desviada.  

36. A jurisprudência deste Tribunal já consolidou entendimento acerca da possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito, de fraude à lei ou de dano a terceiros 

no uso da pessoa jurídica, conforme decisões adiante:  

Trecho do Voto no Acórdão 275/2000 – Plenário: 

‘10. (...) deve ser adotado o entendimento (...), qual seja o da desconsideração da pessoa jurídica, uma vez 

demonstrados neste processo fatos idênticos aos apurados em processos anteriores desta Corte (...) 

‘ACOLHIMENTO DA TEORIA DA 'DESPERSONALIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA'. 

O Juiz pode julgar ineficaz a personificação societária, sempre que for usada com abuso de direito, para fraudar 

a lei ou prejudicar terceiros’. (STJ, RESP 158051/RJ)  

‘Os sócios-gerentes são responsáveis pelos atos lesivos que praticarem com infração da lei ou violação do 

estatuto, legitimando-se, via de consequência, como parte passiva 'ad causam'‘ (STJ, RESP 4786/SC)  

‘EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA DE BENS DE EMPRESA - TEORIA DA 

DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.  

A teoria da Despersonalização da pessoa jurídica, ou 'Disregard Theory', permite que não mais se 

considerem os efeitos da personificação ou da autonomia jurídica da sociedade para atingir e vincular a 

responsabilidade dos sócios, com o objetivo de impedir a consumação de fraudes e abusos de direito, cometidos 

por meio de personalidade jurídica, que causem prejuízos ou danos a terceiros.  

A personalidade da pessoa jurídica não constitui um direito absoluto, por estar sujeita às ações indicativas 

de fraude contra credores e do abuso de direito, que repugnam à consciência jurídica.’ (TJDF, Apelação Cível nº 

47.768/98)  
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(...) O Juiz, ante o fato de que a pessoa jurídica é utilizada para fins contrários ao direito, pode, em casos 

específicos, desconsiderar a personalidade jurídica e equiparar o sócio, e a sociedade, para coibir o abuso de 

direito.  

‘A assertiva de que a sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios é um princípio jurídico, mas 

não pode ser um tabu, a entravar a própria ação do Estado, na realização de perfeita e boa justiça, que outra não 

é a atitude do Juiz procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao direito.’ (TJMT, Apelação Cível nº 9.342)  

7.Veja-se, a respeito, que o Supremo Tribunal Federal tem destacado, em suas decisões, a 

intercomunicação dos patrimônios das pessoas jurídicas e das pessoas físicas de seus sócios, sempre 

ressalvando, no entanto, que a responsabilidade desses passa a ser ilimitada nas hipóteses de conduta dolosa ou 

culposa, da violação de lei ou do contrato social, situações que possibilitam a Despersonalização da 

personalidade jurídica. (...) 

11. Creio, assim, restar devidamente caracterizada a conduta dolosa do responsável e a infração à lei, que 

nos conduzem a concordar com a hipótese de desconstituição da pessoa jurídica e com o acerto da citação da 

pessoa física de seu sócio-acionista controlador.’  

Trecho do Voto no Acórdão 1891/2010 – Plenário:  

‘(...) A jurisprudência dos tribunais judiciários é uníssona no sentido de que ‘o Juiz pode julgar ineficaz a 

personificação societária, sempre que for usada com abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros’ 

(STJ, REsp 158.051/RJ).  

Também o TCU adota esse procedimento, quando verificado ao menos um dos requisitos para sua 

aplicação – fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (acórdãos 2.858/2008, 3.135/2006, 50/2002, 

Plenário).  

A doutrina apresenta a desconsideração da personalidade jurídica sob duas formulações teóricas, 

denominadas teoria maior e teoria menor do risco empresarial. 

A primeira sustenta que o juiz poderá, no caso concreto, desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica para combater fraudes e abusos praticados por seus sócios ou administradores. A teoria menor, por sua 

vez, avalia ser desnecessária a existência de abuso de direito para afastar a personalidade jurídica, sendo 

suficiente a imposição de prejuízo ao credor. 

Nos termos da jurisprudência do STJ, adota-se a ‘teoria maior acerca da desconsideração da 

personalidade jurídica, a qual exige a configuração objetiva de tais requisitos para sua configuração’ (REsp 

693.235/MT, 970.635/SP, 279.273/SP, 1.098.712/RS). A teoria menor é acolhida em nosso ordenamento 

jurídico, em caráter excepcional, no direito ambiental e na proteção ao hipossuficiente nas relações de consumo 

e de trabalho. 

Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica não se impõem apenas aos sócios de direito da 

empresa; alcançam, também, eventuais ‘sócios ocultos’ (STJ, AgRg no REsp 152.033/RS). 

No convênio em exame, escondeu-se o responsável sob o véu da personalidade jurídica para fraudar a 

licitação e apropriar-se dos recursos transferidos pela União.  

Por isso, adequado desconsiderar a personalidade jurídica da [empresa omissis], para responsabilizar seu 

administrador, [Sr. omissis], em regime de solidariedade com o então prefeito, pelo dano apurado nestas contas 

especiais.  

(...) 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. desconsiderar a personalidade jurídica da [empresa omissis], para responsabilizar seu administrador, 

[Sr. omissis], em regime de solidariedade com o então prefeito de Barra de Santa Rosa, pelo dano apurado 

nestas contas especiais;’ [grifos nossos] 

37. Conforme jurisprudência citada, ao se confirmarem os indícios de que a empresa é fantasma ou que 

seu sócio e o ex-prefeito a utilizaram com vistas a desviarem recursos do convênio em questão, é perfeitamente 

possível, e até obrigatória, a inclusão desse sócio como corresponsável pelo débito.  

38. Ainda de acordo com a jurisprudência do Tribunal (Acórdãos 1795/2009 e 1981/2009 – Plenário), a 

contratante deve exigir das empresas contratadas, nas licitações que envolvam obras e serviços de engenharia, 

os registros das obras no CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART), conforme dispõem os arts. 1º e 

2º da Lei 6.496, de 7/12/1977, e 3º da Resolução/CONFEA 425, de 18/12/1998 (vigente à época da realização 

das obras).  

39. Já o artigo 219, §§ 5º e 6º, do Decreto 3.048, de 6/5/1999 (Regulamento da Previdência Social) 

determina que a contratada elabore folha de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distinta para cada obra de construção civil da contratante, 
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bem como que esta (contratante) mantenha em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada, as 

correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, Guias da Previdência Social e Guias 

de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com 

comprovante de entrega.  

40. Assim, a existência desses documentos constitui indício de que a empresa contratada foi quem 

executou a obra; assim se ocorrer a apresentação de, ao menos, folhas de pagamento, com as correspondentes 

Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social relativa 

à mencionada obra, poder-se-ia considerar como um princípio de prova. 

41. O código civil (art. 50) prevê que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 

sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.  

41.1. Nessa mesma linha é a orientação do Código de Defesa do Consumidor (art. 28) que admite 

desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 

direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. 

41.2. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 

encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Também poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

42. As jurisprudências dos tribunais judiciários e do TCU aplicam a desconsideração da personalidade 

jurídica. 

43. Conforme registrado no voto condutor do Acórdão 1092/2010-Plenário: 

Com o advento da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica passou a ser aplicada, com maior amplitude, nas relações jurídicas em geral, no combate 

ao abuso de direito, justificando-se sua aplicação, em caráter excepcional, na hipótese de ocorrência de prejuízo 

à Administração Pública somada à presença do abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 

ilícito, violação dos estatutos ou do contrato social ou, ainda, falência, estado de insolvência, encerramento ou 

inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 

43.1. Naquela assentada ficou consignado ainda que ‘A jurisprudência do Tribunal é uniforme no sentido 

da adoção da mencionada teoria para alcançar administradores ou sócios de entidades privadas, reais 

responsáveis por ilícitos geradores de prejuízo ao erário, quando tal atuação ilícita fica demonstrada, 

objetivando resguardar o interesse público com o ressarcimento ao erário.’ 

43.2. Nessa mesma linha, podem ser citados os Acórdãos 2.990/2006, 1.300/2009 e 1.525/2009 de 1ª 

Câmara, 294/2002 e 3.135/2006 de 2ª Câmara e 83/2000, 182/2000, 189/2001, 463/2003, 195/2004, 143/2006, 

873/2007, 2.151/2008, 779/2009, 791/2009 e 1.209/2009 de Plenário. 

44. Necessário consignar que a responsabilização dos sócios, com base na desconsideração da 

personalidade jurídica da Construtora, decorre de sua culpa stricto sensu, tendo em vista que, na condição de 

sócio-gerente daquela empresa, deveria ter zelado por sua boa e regular atuação no mercado, não permitindo, 

conforme veio a ocorrer, que ela fosse empregada ilicitamente. 

45. Em termos processuais, o Acórdão TCU 2.589/2010 Plenário (item 9.9) fixou o entendimento de que 

a citação de sócios ou administradores de empresa mediante desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica depende de prévia concordância do relator do feito, não se encontrando a providência no rol de 

competências delegadas às unidades técnicas, com base no art. 157, § 1º, do Regimento Interno/TCU.  

46. Ao emitirem documentação e receberem recursos do convênio sem a devida prestação dos serviços, os 

sócios da empresa contribuíram para o desvio do dinheiro público. Houve fraude à legislação, abuso e prejuízo 

ao Erário, cabendo a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, a fim de chamar seus sócios aos 

autos para responder pelo débito apontado. 

46.1. O Sr. Deczon Cunha, sócio de fato, é o verdadeiro dirigente da empresa Transamérica; ele é quem 

dava vida e quem praticava atos em nome dela; sem ele a empresa não passaria de papel numa pasta. Com a 

participação dele é que foi possível simular uma licitação e as despesas dela decorrentes. 

47. Em relação à Transamérica Ltda., o TCU já apreciou processo em que se discutiu e aprovou a 

desconsideração da personalidade jurídica dela para atingir o sócio de fato, Deczon Farias da Cunha (Acórdão 

1.891/2010 Plenário, TC 013.685/2009-1). 

47.1. Também na esfera judicial foi prolatada sentença na Ação Civil Pública 0004096-

05.2009.4.05.8201, que tramita na 11ª Vara da Justiça Federal no Estado da Paraíba, em 23/5/2013. 

47.1.1. Nessa ação, foi reconhecida a ocorrência das seguintes condutas (peça 6, p. 101-105): 

47.1.1.1. Frustração ao caráter competitivo da licitação; 
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47.1.1.2. Fraude à licitação, tendo em vista a participação de empresa fantasma no certame; 

47.1.1.3. Constituição e administração de várias empresas pelo Sr. Deczon, diretamente ou por interposta 

pessoa, ou ainda por meio de procuração, com o fim de burlar licitações e desviar recursos públicos. 

47.2. Nesse contexto, devem ser citados, além do gestor responsável e da empresa, os sócios de direito e 

de fato, para responderem pelo prejuízo causado ao erário. 

Outras irregularidades 

48. Os extratos bancários revelam movimentações na conta específica não registradas na Relação de 

Pagamentos Efetuados, portanto sem comprovação da regular aplicação nas finalidades do convênio. 

48.1. Nos meses de agosto e setembro/2004 são efetuadas retiradas da conta sem comprovação, conforme 

quadro abaixo (peça 2, p. 238-242). 

Data Histórico Documento Valor 

R$ 

30/8/2

004 

Aviso de débito 006715 11.60

8,28 

31/8/2

004 

Transferência sem 

CPMF 

50867000008

920 

50.00

0,00 

20/9/2

004 

Transferência 

Autorizada 

006783 6.000,

00 

Total   67.60

8,28 

48.2. Também se verificaram vários débitos (R$ 1,60) na conta bancária a título de tarifa bancária (peça 

2, p. 222-242). 

49. A conciliação bancária registra: existir saldo em conta bancária, em 7/11/2004, de R$ 58.792,31, e 

cheques 850024 (R$ 2.218,11) e 850025 (R$ 56.574,20), emitidos em data anterior à conciliação ainda não 

compensados (peça 1, p. 295). 

49.1. Com base nesse demonstrativo, a compensação futura dos cheques provocaria o zeramento do saldo 

em conta bancária. Foram juntados aos autos extratos bancários da conta até setembro/2004, impedindo a 

verificação da efetiva ocorrência dos saques de outubro em diante. 

49.2. Ocorre que o saldo na conta específica, em 20/9/2004, é de R$ 511,88 e a posição em aplicação 

financeira fora zerada em 30/8/2004. Como se explica, então, o informado saldo de R$ 58.792,31, em 

7/11/2004? 

49.3. Não existe extrato que corrobore a informação. 

49.4. O cheque 850025 (R$ 56.574,20) teria sido, supostamente, usado para restituir ao repassador o saldo 

remanescente em conta bancária (peça 1, p. 281). Não se sabe, porém, de onde proveio os recursos para honrar 

esse título. 

49.4.1. O valor a restituir à Funasa foi apurado no Relatório de Execução Físico-financeiro, R$ 56.574,20 

(peça 1, p. 287). 

49.5. O cheque 850024 (R$ 2.218,11) teria sido desembolsado em 25/10/2004, conforme Relação de 

Pagamentos Efetuados, logo anterior à elaboração da conciliação bancária, não havendo por que figurar nela 

como pendente (peça 1, p. 291). 

50. Faltam juntar aos autos os seguintes documentos comprobatórios de despesas: 

50.1. Cheques 850003, 850013, 850017 a 19, 850024, 850025 

50.2. Extratos dos meses: março a agosto/2003; fevereiro, junho, outubro a dezembro/2004 

51. Diante dessas circunstâncias é recomendável diligenciar ao Banco do Brasil, a fim de obter os extratos 

bancários e os documentos de movimentação da conta. 

CONCLUSÃO 

52. O município de Princesa Isabel-PB firmou convênio 406/2001 (Siafi442802) com a Fundação 

Nacional de Saúde tendo por objeto a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Princesa 

Isabel, compreendendo rede coletora em tubos DN 150 e 200, tratamento de esgotos em tanques sépticos e 

filtros biológicos, caixa de retenção de areia e ligações domiciliares. 

53. O convênio teve um valor total de R$ 314.736,84, tendo a Funasa repassado o valor correspondente à 

sua participação (R$ 299.000,00) em duas parcelas. 

53.1. O convênio previa duas metas: execução de obras (R$ 303.745,32) e Programa de Educação em 

Saúde e Mobilização social (R$ 10.991,52). 

54. O gestor responsável contratou a Transamérica Construtores Associados Ltda., CNPJ 

03.086.582/0001-69, para a execução da obra, pelo valor de R$ 303.676,70. 
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54.1. A pretexto da execução do contrato, o gestor desembolsou em favor dessa empresa a soma de R$ 

303.745,32, valor idêntico ao do convênio e maior do que o contratado em R$ 68,62. 

54.2. Declara ter restituído ao repassador a soma de R$ 56.574,20, proveniente de rendimentos de 

aplicação financeira dos recursos federais. 

55. Fiscalização do repassador, ocorrida após a expiração do convênio e do contrato com a construtora, 

constatou, em visita ao local das obras, execução parcial e irregular do convênio, apurando não existir utilidade 

para o que fora encontrado. Por essa razão, propôs a glosa integral dos recursos. 

55.1. A posição desta instrução técnica é no sentido de que seja considerada essa situação física e 

financeira encontrada pela fiscalização do concedente. Até esse momento, é possível admitir um mínimo de 

razoabilidade ou uma aparência de nexo de causalidade entre as despesas apresentadas e os comprovantes 

fornecidos. 

55.2. Por essa razão, rejeitam-se as alterações promovidas pelo próprio concedente, com base em 

fiscalizações posteriores, no sentido de considerar serviços executados após a plena execução financeira e a 

expiração do convênio e do contrato. Para esses casos, não existem elementos nos autos a justificar a conduta e 

é também de difícil demonstração a correlação entre a execução financeira pretérita com base em medições e os 

serviços considerados na execução do convênio muito tempo depois, para o efeito de reduzir o débito 

decorrente. 

56. A execução do convênio apresenta irregularidades que denotam um tal nível de fragilidade nos 

elementos que impede um juízo favorável dos elementos contidos nos autos. 

(...)’ 

3. Ao final, a unidade técnica propôs a realização de diligências previamente à realização das 

citações (peça 10). Diante do não atendimento da diligência, a auditora da Secex-PB manifestou-se nos 

seguintes termo (peça 48): 
‘3. Em instrução anterior, (...), considerando que a execução do convênio apresentava as irregularidades, 

abaixo resumidas, que impediam um exame mais acurado dos autos, a proposta preliminar foi de realização de 

diligência: 

3.1. constatação que a empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. contratada  pelo gestor era 

de fachada, segundo apurações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, não 

possuindo estrutura física, equipamentos e pessoal para executar obras. Foi constituída pelo Sr. Deczon Farias 

Cunha (sócio de fato) para simular procedimentos licitatórios, a fim de formalizar contrato e documentos de 

despesas, burlando o controle da União;  

3.2. desembolso financeiro superior ao previsto em contrato, porém idêntico ao pactuado em convênio, 

revelando provável montagem do processo de prestação de contas; 

3.3. movimentação bancária irregular e divergente do consignado na Relação de Pagamentos Efetuados 

constante da prestação de contas e ausência de extratos da conta específica desde o primeiro crédito em conta 

até o zeramento do saldo; e 

3.4. ocorrência de desembolsos após a extinção do contrato e do convênio. 

(...) 

5. Não obstante as diversas tentativas desta Unidade Técnica em obter os elementos solicitados nas 

diligências, não houve qualquer manifestação das partes, sendo assim deverá, quando do mérito, ser aplicada 

multa ao gerente do Banco do Brasil pelo não atendimento ao chamamento desta Corte de Contas, nos termos 

do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992. Quanto aos demais responsáveis, será avaliada no andamento do 

processo, a aplicação da devida sanção. 

6. Observa-se que, em razão de o TCU trabalhar com a verdade material, a realização das diligências 

acima mencionadas deu a oportunidade à prefeitura e à empresa contratada, conjuntamente com seus sócios, de 

apresentarem provas que confirmassem quem de fato executou a obra, tendo em vista que os elementos 

carreados aos autos continham informações que caracterizavam a empresa contratada como empresa ‘fantasma’ 

ou ‘de fachada’.  

7. Em razão de não ter sido apresentada documentação que comprovasse que de fato a execução da obra 

fora feita pela empresa contratada, afastando assim a irregularidade apontada nos autos com dano ao erário, 

entende-se que deverá ser dado prosseguimento ao exame do processo, com a proposta de desconsideração 

personalidade jurídica da empresa e realização de citação solidárias dos responsáveis, nos termos, já propostos 

em instrução anterior à peça 9. 

(...) 

9. Em relação à ausência de alguns extratos da conta específica, cuja diligência ao Banco do Brasil 

procurou sanar, fazendo-se uma análise mais detida dos extratos bancários disponíveis nos autos (conta corrente 
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– peça 2, p. 210-242; conta de aplicação – peça 2, p. 194-206), entendo que há condições de quantificar o débito 

e dar seguimento ao processo com a citação dos responsáveis. 

10. Na verdade, os extratos que faltaram foram os de fevereiro, outubro e novembro de 2004. Em 

fevereiro, segundo a relação de pagamentos apresentada pelo ex-gestor (peça 1, p. 289-291), foram realizados 

três pagamentos à contratada no valor total de R$ 25.027,95. Esses pagamentos estão devidamente comprovados 

por meio da documentação de peça 2, p. 50-72 (cópias dos cheques, recibos, nota fiscal e boletim de medição). 

Além disso, consultando os extratos da conta de aplicação dos meses vizinhos (janeiro e março de 2004) (peça 

2, p. 192-196), verifica-se que o valor resgatado está compatível com esse valor total pago em fevereiro. Sendo 

assim, a ausência do extrato bancário de fevereiro não impede o seguimento do processo. 

11. Em 30/09/2004, o saldo da conta específica era de R$ 611,88 (peça 2, p. 242). Em 08/11/2004, houve 

a restituição ao concedente no valor de R$ 56.574,20 (peça 1, p. 281). De início, sobressai a diferença entre o 

saldo da conta específica e o valor restituído. Essa diferença pode ser explicada. 

12. Houve três saques na conta específica não relacionados na relação de pagamentos (R$ 11.608,28, em 

30/08/2004; R$ 50.000,00, em 31/08/2004; e R$ 6.000,00, em 20/09/2004). Esses saques podem ter sido 

transferências para outras contas do Município. A questão é que somando-se esses três saques e o saldo da conta 

específica em 30/09/2004, tem-se um total de R$ 68.220,16. Desse montante, foram feitos dois pagamentos à 

contratada, um de R$ 9.848,59, em 07/10/2004, e outro de R$ 2.218,11, em 25/10/2004 (peça 2, p. 118-134), 

com cheques da conta específica. Enfim, o ex-gestor deve ter restituído os valores transferidos anterior e 

irregularmente para a conta específica. Abatendo-se esses dois pagamentos do valor de R$ 68.220,16, tem-se 

um saldo de R$ 56.153,46. O valor restituído foi de R$ R$ 56.574,20, ou seja, um pouco maior, provavelmente 

em razão de mais rendimentos de aplicação financeira em outubro e novembro de 2004.  

13. Sendo assim, entendo que a ausência dos extratos bancários de outubro e novembro de 2004 também 

não é óbice para o prosseguimento do processo.  Pelos elementos constantes dos autos, pode-se concluir que o 

valor devolvido ao concedente está compatível com os rendimentos financeiros auferidos e que os valores 

irregularmente transferidos da conta específica foram restituídos. Portanto, o único dano ao erário refere-se, 

realmente, aos valores pagos à empresa de fachada contratada. 

14. Em relação às tarifas bancárias cobradas na conta específica do convênio, entendo que podem ser 

desconsideradas em razão do pequeno valor (7 x R$ 1,60 = R$ 12,80 – peça 2, p. 222-238). 

15. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

15.1. a desconsideração da personalidade jurídica da Transamérica Construtores Associados Ltda. (CNPJ 

03.086.582/0001-69), para atingir os sócios de fato e de direito, em regime de solidariedade com o então 

prefeito de Princesa Isabel- PB, pelo dano apurado nestas contas especiais; 

15.2. realização da citação abaixo indicada, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, inciso II, da Lei nº 

8.443/92 c/c o art. 202, inciso II, do Regimento Interno, para que os responsáveis, no prazo de quinze dias, 

contados da ciência da citação, apresentem alegações de defesa ou recolham ao cofre especificado a quantia 

devida, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na 

oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em virtude dos atos a seguir 

apontados. 

Citação 1 - Qualificação dos responsáveis, ato impugnado e quantificação do débito: 

a) Qualificação dos Responsáveis solidários: 

Nome: José Sidney Oliveira –Prefeito Municipal 

Período: 2001 a 2004 

CPF: 131.827.224-68 

Endereço: Rua Alexandre Alberto Sobreira Duarte - s/n – Centro – Princesa Isabel – PB - CEP 58.755-

000 (peça 45) 

 

Nome: Deczon Farias da Cunha, sócio de fato da empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. 

CPF: 133.369.674-49 

Endereço: Rua José de Oliveira Curchatuz – 15 – apto 900 F –Bessa – João Pessoa- PB – CEP 58.036-

130 (peça 46) 

 

Nome: Severina Gomes do Nascimento – Sócia de direito, no período de 13/04/1999 a 18/11/2005, da 

empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. 

CPF: 010.024.534-02 

Endereço: Rua Monsenhor José João – 40 – Centro – Cruz do Espírito Santo –PB – CEP 58.337-000 

(peça 7, p. 10) 
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Nome: empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. 

CNPJ: 03.086.582/0001-69 

Endereço: Rua Epitácio Pessoa-03 - Centro - Cruz do Espírito Santo –PB – CEP 58.337-000 (peças 7, p. 

1 e 30). 

 

b) Ato(s) impugnado(s) e débito(s) 

Atos impugnados do gestor: 

i.) Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos pelo Convênio 

406/2001 (Siafi 442802), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Princesa Isabel-PB, 

cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário, uma vez que não restou comprovado o nexo 

causal entre a execução financeira da despesa e a execução da obra, em razão de a obra não ter sido executada 

pela beneficiária dos pagamentos, empresa de fachada (Transamérica Construtores Associados Ltda.), tendo 

esse ex-gestor contratado e autorizado os pagamentos à empresa de fachada, e ainda usado a documentação 

dessa empresa de fachada (licitação, notas fiscais, recibos, etc.) para dar aspecto de legalidade à aplicação dos 

recursos conveniados. 

ii) autorização de pagamentos, com recursos federais do referido convênio, por serviços não executados 

ou executados em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado, sendo que a obra restou inacabada e a parcela 

executada não tem utilidade, nem atingiu os objetivos e benefícios sociais previstos no convênio, acarretando 

um dano ao erário correspondente ao valor total pago à contratada. 

 

Atos impugnados da empresa: 

i.) fornecimento de documentos para comprovação de despesas fictícias e recebimento de pagamentos 

com recursos federais do Convênio 406/2001 (Siafi 442802), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o 

Município de Princesa Isabel-PB, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário, sem ter 

executado o objeto contratado, já que se trata de empresa de fachada, contratada por processo licitatório 

fraudulento, que não tem condições físicas (pessoal e maquinário) para realização do objeto, concorrendo, 

portanto, com o dano ao erário. 

 

ii) recebimento de pagamentos por serviços não executados ou supostamente executados em desacordo 

com o previsto em contrato celebrado com o Município de Princesa Isabel-PB, com recursos federais do 

referido convênio, sendo que a obra restou inacabada e a parcela supostamente executada não tem utilidade, 

acarretando um dano ao erário correspondente ao valor total recebido. 

 

Ato impugnado dos sócios: utilização de empresa de fachada  (Transamérica Construtores Associados 

Ltda.) para desviar recursos públicos,  fornecendo documentos para comprovação de despesas fictícias e 

recebendo pagamentos feitos com recursos federais do Convênio 406/2001 (Siafi 442802), celebrado entre a 

Fundação Nacional de Saúde e o Município de Princesa Isabel-PB, cujo objeto era a execução de sistema de 

esgotamento sanitário, sem ter executado o objeto contratado, já que se trata de empresa de fachada, contratada 

por processo licitatório fraudulento, que não tem condições físicas (pessoal e maquinário) para realização do 

objeto, concorrendo, portanto, com o dano ao erário. 

 

Observação: encaminhar em anexo ao ofício de citação o Relatório de Visita Técnica e Parecer (peça 1, 

p. 211-217 e 247-251), e o Parecer Técnico 293/2004 (peça 2, p. 256-260). 

 

Dispositivos violados: Cláusula primeira e segunda do termo do convênio (peça 1, p. 29-30), art. 93 do 

Decreto-lei 200/67, arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, arts. 22 e 30 da IN/STN 01/97, arts. 2º e 3º da lei 8.666/93. 

Quantificação do débito:  

Valor Histórico 

(R$) 

Data de 

ocorrência 

65.071,11 15/9/2003 

1.600,10 12/9/2003 

56.703,92 31/10/2003 

1.394,35 3/11/2003 

33.618,43 17/11/2003 

826,68 17/11/2003 
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18.664,88 28/11/2003 

458,97 28/11/2003 

28.444,85 17/12/2003 

1.426,22 17/12/2003 

734,53 17/12/2003 

888,41 8/1/2004 

30.128,93 8/1/2004 

6.000,00 15/1/2004 

600,67 13/2/2004 

21.427,28 13/2/2004 

3.000,00 13/2/2004 

15.561,32 19/5/2004 

382,65 19/5/2004 

9.848,59 7/10/2004 

2.218,11 25/10/2004 

 

c) Cofre para recolhimento: Fundação Nacional de Saúde 

d) Valor total do débito atualizado até 13/10/2014: R$ 534.830,33 (Demonstrativo peça 47). 

15.3. Informar aos responsáveis de que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora 

apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU; e 

15.4. Encaminhar cópia da citação endereçada a empresa à Sra. Uilza Farias da Cunha, Sócia- 

Administradora da empresa, dando conhecimento da irregularidade praticada, bem como do dano ao erário.” 

4. Por meio do Acórdão 7.827/2014-TCU-Primeira Câmara, esta Corte determinou à Secex-PB 

que adotasse as providências necessárias à obtenção das provas emprestadas em que se baseou sua 

convicção acerca das irregularidades apuradas no presente processo, cuidando para que integrassem os 

autos desta tomada de contas especial. Autorizou, também, a realização das citações, nos termos 

propostos pela unidade instrutora à peça 48, p. 4-7. 

5. Considerando a existência de outros processos em trâmite na Secex-PB que contêm 

informações e documentos referentes aos inquéritos oriundos do Ministério Público tratando de 

processos e denúncias em que figuram a empresa Transamérica Construtores Associados e seu sócio 

de fato, Deczon Farias da Cunha, a unidade instrutora entendeu ser desnecessária a realização de novas 

diligências, e procedeu à juntada da documentação ao presente processo (peça 56, p. 2 e peça 57; peças 

51 a 54). 

6. Promovidas as citações, a Secex-PB pronunciou-se nos seguintes termos (peça 109): 
“(...) 

8. Acatada pelo escalão superior, foram promovidas as citações da Sr. José Sidney Oliveira 

solidariamente ao Sr. Deczon Farias da Cunha, Sra. Severina Gomes do Nascimento e empresa Transamérica 

Construtores Associados Ltda., respectivamente, mediante Ofícios 2028, 2029, 2030 e 2031-TCU/SECEX-PB 

todos de 30/12/2014. Concomitante foi endereçado o Ofício 2032-TCU/SECEX-PB à Sra. Uilza Farias da 

Cunha (CPF: 395.452.454-68) Sócia-Administradora da empresa Transamérica Construtores Associados Ltda., 

encaminhando-lhe cópia da citação objeto do Ofício 2031/2014-TCU/SECEX-PB (peças 59, 63, 67, 71 e 75). 

9. De todos os expedientes encaminhados, apenas o Sr. Deczon Farias da Cunha e Sra. Uilza Farias da 

Cunha deram o ciente (peças 79 e 81). Os demais avisos de recebimento-AR referentes aos ofícios endereçados 

ao Sr. José Sidney Oliveira (2028/2014 à peça 63 - AR à peça 83), à Sra. Severina Gomes do Nascimento 

(2030/2014 à peça 71 - AR à peça 80) e à empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. (2031/2014 à 

peça 75 - AR à peça 82), retornaram com a informação de ‘ausente’, ‘desconhecido’ e ‘mudou-se’, 

respectivamente.  

10. Em pesquisa nos bancos de dados do Tribunal, não foi identificado novo endereço para a empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda., tampouco para a Sra. Severina Gomes do Nascimento. Entretanto, 

em razão de a Sócia-Administradora da mencionada empresa, Sra. Uilza Farias da Cunha, já ter sido 

devidamente comunicada (peças 59 e 79), sem contudo comparecer aos autos, nos termos do art. 179, inciso III, 

do Regimento Interno do TCU, a citação deveria ser feita mediante edital. 

11. Quanto ao Sr. José Sidney Oliveira, mediante pesquisa foram encontrados dois outros endereços. 

Sendo assim, foi repetida a citação, desta feita para os novos endereços, além de mais uma última tentativa no 
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mesmo endereço constante no Ofício 2028/2014, anteriormente encaminhado, em razão do motivo de devolução 

ter sido ‘ausente’ (peças 63, 88, 92 e 96). 

12. Mais uma vez, os avisos de recebimento referentes aos Ofícios endereçados ao Sr. José Sidney 

Oliveira, ex-prefeito do município, retornaram com a informação de ‘não procurado/ausente’. Não sendo 

localizado o responsável, a citação também se deveria ser feita via edital (peças 88, 92, 96, 103-105). 

13. Por restar pendente a citação por edital da Sra. Severina Gomes do Nascimento e empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda. e ante a existência de solidariedade com o Sr. José Sidney 

Oliveira, conforme despacho de peça 87, foi determinada a citação via edital único. 

14. Os responsáveis foram citados via Edital 32/2015 (DOU 12/3/2015), sem contudo se manifestarem 

(peça 108). 

EXAME TÉCNICO 

15. Os responsáveis não se manifestaram nos autos, permanecendo silentes até a presente data. 

16. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte os aludidos responsáveis, impõe-se que 

sejam considerados revéis, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 

8.443/1992. 

17. No tocante à aferição quanto à ocorrência de boa-fé na conduta dos responsáveis, conforme determina 

o § 2º do art. 202 do Regimento Interno do TCU, em se tratando de processo em que a parte interessada não se 

manifestou acerca das irregularidades imputadas, não há elementos para que se possa efetivamente reconhecê-

la. 

CONCLUSÃO 

18. Diante da revelia do Sr. José Sidney Oliveira, Sr. Deczon Farias da Cunha, Sra. Severina Gomes do 

Nascimento e empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. e inexistindo nos autos elementos que 

permitam concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade em suas condutas, 

poderá este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas, nos termos do 

§ 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU, bem como imputar o débito e aplicar a multa prevista no art. 57 

da Lei 8.443/92. (Acórdãos TCU 2.064/2011, 2.141/2014 e 4.448/2014, todos da 1ª Câmara e 4.307/2014 da 2ª 

Câmara).  

(...) 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

20. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 

20.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 

23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, 

que sejam julgadas irregulares as contas da Sr. José Sidney Oliveira (CPF 131.827.224-68), ex-prefeito do 

Município de Princesa Isabel-PB, condenando-o solidariamente ao Sr. Deczon Farias da Cunha (CPF 

133.369.674-49), Sra. Severina Gomes do Nascimento (CPF 010.024.534-02) e empresa Transamérica 

Construtores Associados Ltda. (CNPJ 03.086.582/0001-69) ao pagamento das quantias a seguir especificadas, 

com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, 

inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de 

Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até 

a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

 

Valor Histórico 

(R$) 

Data de 

ocorrência 

65.071,11 15/9/2003 

1.600,10 12/9/2003 

56.703,92 31/10/2003 

1.394,35 3/11/2003 

33.618,43 17/11/2003 

826,68 17/11/2003 

18.664,88 28/11/2003 

458,97 28/11/2003 

28.444,85 17/12/2003 

1.426,22 17/12/2003 

734,53 17/12/2003 

888,41 8/1/2004 

30.128,93 8/1/2004 
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6.000,00 15/1/2004 

600,67 13/2/2004 

21.427,28 13/2/2004 

3.000,00 13/2/2004 

15.561,32 19/5/2004 

382,65 19/5/2004 

9.848,59 7/10/2004 

2.218,11 25/10/2004 

 

20.2. aplicar individualmente aos Srs. José Sidney Oliveira, Deczon Farias da Cunha, Sra. Severina 

Gomes do Nascimento e à empresa Transamérica Construtores Associados Ltda., a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da 

notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o 

recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que 

vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em 

vigor; 

20.3. com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92, seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial 

da dívida, caso não atendida a notificação; 

20.4. autorizar, desde logo, caso requerido, o pagamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais 

e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando o prazo de 

quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da 

primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovação dos recolhimentos das demais 

parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na 

forma prevista na legislação em vigor; e 

20.5. encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada do relatório e voto que a 

fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7º, do Regimento 

Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.” 

7. A derradeira proposta da Secex-PB, constante à peça 109, p. 3-4, contou com a anuência do 

dirigente da unidade (peça 110) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 111). 

  

 

8.  

 

VOTO 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor 

de José Sidney Oliveira, ex-prefeito do município de Princesa Isabel/PB, em razão da execução parcial 

do objeto do Convênio 406/2001 (Siafi 442802). O objetivo da avença era a execução de sistema de 

esgotamento sanitário naquela municipalidade, compreendendo rede coletora em tubos DN-150 e 200, 

tratamento de esgotos em tanques sépticos e filtros biológicos, caixa de retenção de areia e ligações 

domiciliares. 

2. O ajuste foi firmado no valor de R$ 314.736,84, sendo R$ 299.000,00 de origem federal, e o 

restante custeado pelo convenente, a título de contrapartida. 

3. Ao fim da fase interna da tomada de contas especial, a Funasa concluiu que a execução 

financeira do convênio alcançou o percentual de 59,44%. Isso porque haviam sido orçados serviços 

que, na realidade, não eram necessários à consecução dos objetivos do ajuste. Por esse motivo, a 

repassadora posicionou-se pela não aprovação parcial da prestação de contas, totalizando débito de 

R$ 134.190,63, sendo R$ 121.274,40 de origem federal. 

4. No âmbito deste Tribunal, foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda., por meio do Acórdão 7.827/2014-TCU-Primeira 

Câmara. Os responsáveis foram, então, citados pelo valor integral dos recursos federais repassados. Os 

atos impugnados decorrem de fraude no procedimento licitatório, contratação de empresa de fachada 

para execução das obras, ausência de nexo causal entre a execução financeira das despesas e a 
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execução da obra, recebimento por serviços não realizados e não atingimento dos objetivos do 

convênio. 

5. Considerando que os responsáveis deixaram transcorrer in albis o prazo regimental, a unidade 

instrutora propôs julgar irregulares as contas de José Sidney Oliveira, ex-prefeito do município de 

Princesa Isabel/PB, condená-lo, solidariamente à empresa Transamérica Construtores Associados 

Ltda., à sua sócia de direito, Severina Gomes do Nascimento, e ao seu sócio de fato, Deczon Farias da 

Cunha, ao pagamento de R$ 299.000,00 (valores históricos), e aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 

da Lei 8.443/1992. 

6. Concordo, no essencial, com o encaminhamento proposto pela unidade, que foi referendado 

pelo Ministério Público junto ao TCU, sem prejuízo dos comentários que tecerei a seguir. 

7. De pronto, consigno que os responsáveis devem ser considerados revéis, nos termos do art. 12, 

§ 3º, da Lei 8.443/1992. 

8. No que diz respeito à contratada, Transamérica Construtores Associados Ltda., verifico que 

ela é investigada pela Polícia Federal no âmbito da “Operação Carta Marcada”, sendo apontada como 

empresa fantasma integrante de esquema montado com o objetivo de fraudar licitações públicas e 

desviar verbas, liderado por Deczon Farias da Cunha. Segundo o Ministério Público Federal, a 

organização criminosa contava com a anuência dos prefeitos envolvidos. Reitero, portanto, que a sua 

personalidade jurídica deve ser desconsiderada para que sejam alcançados seus sócios de fato e de 

direito. 

9. De acordo com os elementos contidos nos autos, a empresa Transamérica Construtores 

Associados Ltda. existe apenas no papel, não possui estrutura física, equipamentos, pessoal ou 

quaisquer outros recursos necessários para executar as obras e serviços licitados. Dessa forma, não é 

possível estabelecer o nexo causal entre as despesas realizadas e o empreendimento em exame, motivo 

pelo qual o valor do débito a ser imputado deve corresponder ao montante integral dos recursos 

federais transferidos no âmbito do Convênio 406/2001, ou seja, R$ 299.000,00. Nesse mesmo sentido, 

os Acórdãos 2.675/2012, 802/2014, 356/2015, do Plenário, e 4703/2014, 6986/2014, da Primeira 

Câmara, dentre outros. 

10. Faço, contudo, uma ressalva acerca da condenação de Severina Gomes do Nascimento nos 

presentes autos. Apesar de figurar como sócia de direito da empresa de fachada, não foram juntados 

aos autos elementos que comprovem ter ela se beneficiado do esquema de fraudes (peça 6, p. 95), ou, 

sequer, se envolvido em qualquer atividade irregular da empresa. Dessa forma, deve-se excluí-la da 

relação processual. 

11. Verifico, também, que foram devolvidos R$ 56.574,20 à conta única do Tesouro Nacional 

em 8/11/2004 (peça 1, p. 281), quantia que deve ser abatida do valor final do débito calculado pela 

Secex-PB. 

12. Acrescento, ainda, que a gravidade das irregularidades enseja a declaração de inidoneidade 

da empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. para participar, por cinco anos, de licitações 

na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 e do art. 271 do Regimento 

Interno do TCU. Deve-se, também, inabilitar, pelo período de oito anos, Deczon Farias da Cunha e 

José Sidney Oliveira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública Federal, conforme o art. 60 da Lei 8.443/1992. 

13. Por fim, relembro que, na instrução à peça 48, a unidade instrutora propôs a aplicação de 

multa ao gerente da Agência Princesa Isabel/PB (0867-2) do Banco do Brasil na data de 2/2/2014, 

24/4/2014, 28/7/2014 e 26/8/2014 pelo não atendimento às reiteradas diligências desta Corte, 

conforme preconiza o art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992. Entretanto, como não constam no processo 

informações mais precisas acerca do responsável, e considerando a atual fase em que se encontram os 

presentes autos, deixo de aplicar a multa proposta. 

 Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado. 
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ACÓRDÃO Nº 296/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 035.047/2011-9.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 

3.2. Responsáveis: Deczon Farias da Cunha (133.369.674-49); José Sidney Oliveira 

(131.827.224-68); Severina Gomes do Nascimento (010.024.534-02); Transamérica Construtores 

Associados Ltda. (03.086.582/0001-69). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e 

Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (Secex-PB). 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão de irregularidades no Convênio 406/2001, firmado 

com o município de Princesa Isabel/PB com o objetivo de executar sistema de esgotamento sanitário 

naquela municipalidade. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, José Sidney Oliveira, Deczon Farias da Cunha, 

Severina Gomes do Nascimento e a empresa Transamérica Construtores Associados Ltda., com 

fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

 9.2. excluir Severina Gomes do Nascimento da relação processual; 

 9.3. julgar irregulares as contas de José Sidney Oliveira, Deczon Farias da Cunha e da empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda., com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 

alíneas “b” e “d”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, 

solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze 

dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do 

Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data 

do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

 

Data de 

ocorrência 

T

ipo 

Valor Histórico 

(R$) 

12/9/2003 D

ébito 

1.600,10 

15/9/2003 D

ébito 

65.071,11 

31/10/2003 D

ébito 

56.703,92 

3/11/2003 D

ébito 

1.394,35 

17/11/2003 D

ébito 

33.618,43 

17/11/2003 D

ébito 

826,68 

28/11/2003 D 18.664,88 
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ébito 

28/11/2003 D

ébito 

458,97 

17/12/2003 D

ébito 

28.444,85 

17/12/2003 D

ébito 

1.426,22 

17/12/2003 D

ébito 

734,53 

8/1/2004 D

ébito 

888,41 

8/1/2004 D

ébito 

30.128,93 

15/1/2004 D

ébito 

6.000,00 

13/2/2004 D

ébito 

600,67 

13/2/2004 D

ébito 

21.427,28 

13/2/2004 D

ébito 

3.000,00 

19/5/2004 D

ébito 

15.561,32 

19/5/2004 D

ébito 

382,65 

7/10/2004 D

ébito 

9.848,59 

25/10/2004 D

ébito 

2.218,11 

08/11/2004 C

rédito 

56.574,20 

 9.4. aplicar, individualmente, a José Sidney Oliveira, a Deczon Farias da Cunha e à empresa 

Transamérica Construtores Associados Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 

267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),fixando-lhes o 

prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso 

III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor; 

 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 

das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas acima em até 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, 

fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para 

comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da 

parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada 

valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação 

em vigor; 

 9.7. considerar graves as infrações cometidas por José Sidney Oliveira e Deczon Farias da 

Cunha e declará-los inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 

âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos; 

 9.8. declarar a inidoneidade da empresa Transamérica Construtores Associados Ltda. (CNPJ 

04.324.360/0001-08) para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, 

nos termos do art. 46 da Lei 8443/1992; 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

 9.9. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, 

ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 

8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que 

entender cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0296-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO II – CLASSE IV – Plenário 

TC 010.084/2015-0.  

Natureza: Tomada de Contas Especial. 

Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE – 

Ministério da Previdência Social. 

Responsáveis: Francisco Ricardo Lima Cruz (425.957.113-34) e José de Sousa Araújo 

(653.881.438-72). 

Representação legal: não há.   

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FRAUDE CONFIGURADA PELA 

CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EXCLUSÃO DO 

SEGURADO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SERVIDOR 

DO INSS. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. 

 

RELATÓRIO 

Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução do Secretário-Substituto 

da Secex/CE (peça 12): 
INTRODUÇÃO 

1. Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial – TCE instaurada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS/Ministério da Previdência Social, em razão do prejuízo causado pelo Sr. Francisco Ricardo 

Lima Cruz, servidor da entidade à época da ocorrência das irregularidades apuradas no Processo Administrativo 

Disciplinar (PAD) 35043.003943/2003-23, cujos resultados encontram-se consubstanciados no relatório acostado à 

peça 1, p. 27-45. 

HISTÓRICO 

2. A motivação para a instauração da presente TCE foi materializada pela concessão indevida de benefício 

previdenciário ao Sr. José de Sousa Araújo por tempo de serviço a segurado que não detinha o tempo de 

contribuição necessário exigido pela norma do Regime Geral de Previdência Social causando prejuízo aos cofres 

públicos no valor de R$ 57.131,32 (peça 1, p. 143), discriminado abaixo, na proposta de encaminhamento. 

3. O Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz teve a aplicação da penalidade de suspensão por 30 dias, conforme 

Portaria 98, de 31/3/2007 (peça 1, p. 53), mas esta teve a sua eficácia suspensa pelo fato de o servidor já haver sido 

punido com a penalidade de demissão (peça 1, p. 51). 

4. Verifica-se que foi dada oportunidade de defesa ao responsável, Sr Francisco Ricardo Lima Cruz (CPF 

425.957.113-34), agente administrativo do INSS e ao Sr. José de Sousa Araújo (CPF 653.881.438-72), beneficiário 
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da aposentadoria, em obediência aos princípios constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, tendo em vista as notificações à peça 1, p. 144, peça 1, p. 148, peça 1, p. 154-156, peça 1, p. p. 174-176, 

peça 1, p. 206-208. No entanto, o Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz manteve-se silente e as alegações apresentadas 

pelo Sr. José de Sousa Araújo (peça 1, p. 160-172) foram consideradas insuficientes pelo Tomador de Contas para 

elidir as irregularidades constatadas (peça 1, p. 174-176). Como também não houve o recolhimento do montante 

devido aos cofres da Fazenda Pública, suas responsabilidades foram mantidas (peça 1, p. 206-208). 

5. Merece destaque a informação que se segue do Relatório do Tomador de Contas (peça 1, p. 198- 208), in 

verbis: 

(...), os fatos apurados no processo indicam a ocorrência de prejuízo ao Erário oriundo de concessão 

indevida de aposentadoria por tempo de contribuição NB: 117.945.535-2, que gerou pagamentos de 19/10/2000 

a 31/03/2005, pelo servidor FRANCISCO RICARDO LIMA CRUZ, na APS Barbalha, ao segurado, JOSÉ 

SOUSA ARAÚJO gerando créditos indevidos e causando aos cofres da Instituição o prejuízo de R$ 

230.380,14, atualizado até a data 18/9/2014, o que motivou a instauração do processo de Tomada de Contas 

Especial, conforme previsto no art. 84, do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, art. 148, decreto 93872, de 

23/12/1986, art. 8º da Lei 8443, de 16/7/1992, Instrução Normativa 71, de 28/12/2012, do Tribunal de Contas 

da União e Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade – CAPÍTULO XIV – Procedimentos Relativos à 

Formalização de Processos de TCE (Parte 1-Normativo) e Capítulo III Tomada de Contas Especial (Parte 2 

– Procedimento). 

6. Referente ao previsto na alínea “b” do inciso II do art. 10 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, da análise 

das peças contidas no processo, verifica-se que foram cumpridas as normas em relação à instauração e ao 

desenvolvimento da Tomada de contas especial, exceto em relação à morosidade dos procedimentos, considerando 

que o fato gerador do prejuízo data a partir de março de 2001 (peça 1, p. 204), enquanto a conclusão do processo, 

com a emissão do relatório de TCE, data de 28/11/2014 (peça 1, p. 208). 

7. A inscrição em conta de responsabilidade no Siafi foi efetuada mediante a Nota de Lançamento 

2014NL000735, de 8/12/2014 (peça 1, p. 241). 

8. A Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do Relatório de Auditoria 735/2015 (peça 1, p. 240-

242) e do correspondente Certificado de Auditoria (peça 1, p. 243) ratificou as conclusões do Tomador de Contas, 

que concluiu pela responsabilidade do ex-servidor, Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz, solidariamente com o 

segurado, Sr. José Sousa Araújo (peça 1, p. 325-341). 

9. Após a emissão do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (peça 1, p. 244), concluindo pela 

irregularidade das contas, e do Pronunciamento Ministerial (peça 1, p. 249), estes autos foram encaminhados ao 

TCU. 

10. A instrução de peça 3 destacou que, da análise dos autos, não foi possível identificar qualquer 

elemento que provasse que o segurado, Sr. José de Sousa Araújo, teria agido em conluio com o ex-servidor 

Francisco Ricardo Lima Cruz. Dessa forma, alvitrou a exclusão do segurado arrolado da relação processual, 

sugerindo a citação apenas do Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz. 

EXAME TÉCNICO 

11. Consoante delegação de competência do Exmo Sr. Ministro-Relator e subdelegação do Secretário da 

Secex/CE, foi promovida a citação do Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz (CPF 425.957.113-34), mediante o Ofício 

1442/2015 (peça 5; de 23/6/2015). O aviso de recebimento – AR foi, no entanto, devolvido pelos Correios com a 

informação de ‘mudou-se’ (peça 8). 

12. Após esgotadas de maneira infrutífera as diversas pesquisas de endereços do responsável nas fontes de 

dados disponíveis, a certidão de peça 9 alvitrou a realização de citação por meio de edital. Assim, o Edital Secex/CE 

103/2015 (de 4/8/2015; peça 10) foi publicado no DOU de 6/8/2015 (peça 11). 

13. Apesar de o Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz ter tomado ciência da citação, conforme atesta o Edital 

103/2015, não atendeu à citação editalícia. 

14. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte o aludido responsável, impõe-se que seja 

considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

CONCLUSÃO 

15. Diante da revelia do Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz e inexistindo nos autos elementos que permitam 

concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade em sua conduta, propõe-se que suas 

contas sejam julgadas irregulares e que o responsável seja condenado em débito, bem como que lhe seja aplicada a 

multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

16. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 
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a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, 

inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, 

que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz (CPF 425.957.113-34), ex-

servidor do INSS, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 

quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 

atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data 

do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

 

DATA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

6/3/2001 137,31 

6/3/2001 2.801,19 

7/3/2001 823,88 

6/4/2001 823,88 

8/5/2001 823,88 

7/6/2001 823,88 

6/7/2001 858,07 

7/8/2001 858,07 

12/9/2001 858,07 

8/10/2001 858,07 

8/11/2001 858,07 

7/12/2001 858,07 

7/12/2001 864,59 

8/1/2002 858,07 

8/2/2002 858,07 

7/3/2002 858,07 

5/4/2002 858,07 

8/5/2002 858,07 

10/6/2002 858,07 

8/7/2002 937,01 
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9/8/2002 937,01 

6/9/2002 937,01 

7/10/2002 937,01 

12/11/2002 937,01 

9/12/2002 937,01 

9/12/2002 944,11 

9/1/2003 937,01 

7/2/2003 937,01 

10/3/2003 937,01 

7/4/2003 937,01 

8/5/2003 937,01 

6/6/2003 937,01 

7/7/2003 1.121,69 

8/8/2003 1.121,69 

8/9/2003 1.121,69 

7/10/2003 1.121,69 

10/11/2003 1.121,69 

5/12/2003 1.121,69 

5/12/2003 1.130,13 

8/1/2004 1.121,69 

6/2/2004 1.121,69 

5/3/2004 1.121,69 

7/4/2004 1.121,69 

7/5/2004 1.121,69 

7/6/2004 1.172,50 
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7/7/2004 1.172,50 

6/8/2004 1.172,50 

8/9/2004 1.172,50 

7/10/2004 1.172,50 

8/11/2004 1.172,50 

7/12/2004 1.172,50 

7/12/2004 1.181,42 

7/1/2005 1.172,50 

9/2/2005 1.172,50 

7/3/2005 1.172,50 

7/4/2005 1.172,50 

b) aplicar ao Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz (CPF 425.957.113-34) a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, 

para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da 

dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser 

proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

c) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas caso não atendida a notificação; 

d) autorizar, se requerido, o pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, 

nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, 

a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, 

e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo 

incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na 

legislação em vigor; 

e) comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – PGF que a 

não inclusão do beneficiário, Sr. José de Sousa Araújo (CPF 653.881.438-72), na presente relação processual não 

impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais com vistas a reaver valores que eventualmente 

foram indevidamente pagos ao referido beneficiário; 

f) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º do 

art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que 

entender cabíveis. 

2. O Ministério Público junto ao TCU, nestes autos representado pelo Subprocurador-Geral 

Lucas Rocha Furtado, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, sugerindo, apenas, 

que o responsável seja declarado inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança no âmbito da Administração Pública, na forma disposta no art. 60 da Lei 8.443/1992, 

considerando a gravidade da irregularidade por ele praticada. 

 É o relatório.  

  

 

VOTO 
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Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE, em desfavor do ex-servidor Francisco Ricardo 

Lima Cruz e do Sr. José de Souza Araújo, na condição de segurado do INSS, em decorrência de fraude 

na concessão de benefícios previdenciários.  

2. A Controladoria-Geral da União emitiu o Certificado de Auditoria pela irregularidade das 

contas (peça 1, p. 243), tendo o Ministro de Estado da Previdência Social atestado ter tomado 

conhecimento de tal manifestação (peça 1, p. 249).  

3. No âmbito da Secex/CE, foi considerado como responsável apenas o Sr. Francisco Ricardo 

Lima Cruz, por inexistirem nos autos provas de que o segurado teria, com ele, agido em conluio.  

4. Assiste razão à unidade técnica. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não 

tendo sido comprovada a participação do beneficiário na concessão irregular, por meio dos 

procedimentos internos de apuração adotados pela autarquia, não é possível concluir pela existência de 

conluio entre este e o ex-servidor que autorizou as concessões, devendo, pois, ser afastada a 

responsabilidade do segurado. Podem ser mencionados nessa mesma linha os recentes 

Acórdãos 1.359/2015, 1.715/2015, 1.932/2015 e 1.996/2015, todos do Plenário.  

5. Regularmente citado (peças 5 e 11), o Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz deixou transcorrer o 

prazo fixado sem apresentar alegações de defesa, tampouco recolher o débito a ele imputado. 

Caracterizada, assim, a revelia do responsável, deve-se dar prosseguimento ao processo, consoante o 

disposto no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

6. Nesses termos, considerando a força probatória dos elementos constantes dos autos, 

principalmente no que diz respeito à demonstração de que a conduta do responsável foi determinante 

para a consecução do dano ao erário apurado na presente TCE, manifesto-me favoravelmente à 

proposição uniforme contida nos pareceres precedentes de se julgar irregulares as contas do Sr. 

Francisco Ricardo Lima Cruz, com condenação em débito. 

7. Importa mencionar que as irregularidades perpetradas pelo Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz 

consistiram em concessão irregular de benefício por tempo de serviço a segurado que não detinha o 

tempo de contribuição necessário exigido pela norma do Regime Geral de Previdência Social, com 

artifício de apresentação de vínculos empregatícios fictícios e não confirmados no Cadastro Nacional 

de Informações Sociais – CNIS. 

8. Quanto à proposta de aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, observo que, 

de fato, as condutas aqui descritas dão suporte à apenação. Ocorre, todavia, que todos os pagamentos 

feitos ao segurado ocorreram há mais de 10 anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão 

punitiva.  

9. Reconheço, contudo, que a prescrição da pretensão punitiva no âmbito deste Tribunal não é 

matéria pacificada, uma vez que existem teses favoráveis à imprescritibilidade, à prescrição decenal e 

à prescrição quinquenal. O direcionamento definitivo a ser dado a esse tema depende do deslinde que 

se afigurará no TC-030.926/2015-7, processo ainda pendente de deliberação e que trata justamente de 

incidente de uniformização de jurisprudência acerca do prazo prescricional da pretensão punitiva. 

10. No entanto, para desfecho do caso ora sob apreciação, com as devidas vênias aos que 

propugnam a tese da imprescritibilidade ou a da prescrição quinquenal, opto em aplicar a 

jurisprudência até aqui predominante no Tribunal, que preconiza a aplicação da regra prescricional 

assentada no art. 205 do Código Civil, pela prescrição geral de dez anos a partir da ocorrência dos 

fatos, com regramento intertemporal fixado no art. 2.028 do mesmo Código. 

11. No caso concreto, o último pagamento do benefício ora contestado ocorreu em 7/4/2005. 

Como a citação válida se deu em 4/8/2015, quando passados mais de 10 anos da ocorrência apontada, 

considero prescrita qualquer possibilidade de punição por parte desta Corte de Contas. 

12. Assim sendo, deixo de aplicar a multa prevista no art. 57 da LOTCU, bem como a medida 

alvitrada pelo douto representante do Parquet especializado no sentido de declarar a inabilitação do 

responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992. 
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13. Por fim, na linha da jurisprudência desta Corte, cumpre comunicar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – PGF que a não inclusão do beneficiário na 

presente relação processual não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais com 

vistas a reaver valores que eventualmente foram indevidamente pagos. 

Ante o exposto, VOTO por que este Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação do 

Plenário. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 297/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 010.084/2015-0.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial.  

3. Responsáveis: Francisco Ricardo Lima Cruz (425.957.113-34) e José de Sousa Araújo 

(653.881.438-72). 

4. Entidade: Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE – Ministério da Previdência 

Social. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará (SECEX-CE). 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em 

decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir da relação processual o Sr. José de Sousa Araújo (653.881.438-72); 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “d”, 19 e 23, inciso III, da 

Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Ricardo Lima Cruz (425.957.113-34), 

condenando-o, em consequência, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas originais dos débitos a 

seguir indicadas até a sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, nos termos 

do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno/TCU; 

Valores históricos e datas de ocorrência: 

 
DATA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

6/3/2001 137,31 

6/3/2001 2.801,19 

7/3/2001 823,88 

6/4/2001 823,88 

8/5/2001 823,88 
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7/6/2001 823,88 

6/7/2001 858,07 

7/8/2001 858,07 

12/9/2001 858,07 

8/10/2001 858,07 

8/11/2001 858,07 

7/12/2001 858,07 

7/12/2001 864,59 

8/1/2002 858,07 

8/2/2002 858,07 

7/3/2002 858,07 

5/4/2002 858,07 

8/5/2002 858,07 

10/6/2002 858,07 

8/7/2002 937,01 

9/8/2002 937,01 

6/9/2002 937,01 

7/10/2002 937,01 

12/11/2002 937,01 

9/12/2002 937,01 

9/12/2002 944,11 

9/1/2003 937,01 

7/2/2003 937,01 

10/3/2003 937,01 

7/4/2003 937,01 
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8/5/2003 937,01 

6/6/2003 937,01 

7/7/2003 1.121,69 

8/8/2003 1.121,69 

8/9/2003 1.121,69 

7/10/2003 1.121,69 

10/11/2003 1.121,69 

5/12/2003 1.121,69 

5/12/2003 1.130,13 

8/1/2004 1.121,69 

6/2/2004 1.121,69 

5/3/2004 1.121,69 

7/4/2004 1.121,69 

7/5/2004 1.121,69 

7/6/2004 1.172,50 

7/7/2004 1.172,50 

6/8/2004 1.172,50 

8/9/2004 1.172,50 

7/10/2004 1.172,50 

8/11/2004 1.172,50 

7/12/2004 1.172,50 

7/12/2004 1.181,42 

7/1/2005 1.172,50 

9/2/2005 1.172,50 

7/3/2005 1.172,50 
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7/4/2005 1.172,50 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 

9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança 

judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira 

parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo 

incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação 

em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de 

qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.5. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – 

PGF que a não inclusão do beneficiário José de Sousa Araújo (653.881.438-72) na presente relação 

processual não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais com vistas a reaver 

valores que eventualmente lhes foram indevidamente pagos; 

9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o 

fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do 

§ 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção 

das medidas que entender cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0297-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO II – CLASSE IV – Plenário 

TC 020.579/2015-2. 

Natureza: Tomada de Contas Especial. 

Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE – 

Ministério da Previdência Social. 

Responsáveis: Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20); Leuda Pereira Marinho 

(348.615.053-72); Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00); Maria Irany de Oliveira Pedroza 

(589.860.493-68); Nancy Viana de Andrade (132.768.324-53). 

Representação legal: não há. 

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FRAUDE CONFIGURADA PELA 

CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EXCLUSÃO DO 

SEGURADO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SERVIDORA 

DO INSS. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. 

 

RELATÓRIO 
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Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução do Diretor da Secex/CE, 

com cujas conclusões manifestaram-se de acordo o Secretário da unidade técnica e douto representante 

do Ministério Público junto ao TCU (peças 7-9): 
INTRODUÇÃO 

Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE-Ministério da Previdência Social, em razão do prejuízo causado pela 

Sra. Nancy Viana de Andrade, servidora da entidade (Agente Administrativo) à época da ocorrência das 

irregularidades, apuradas no Processo Administrativo Disciplinar 35204.001382/2006-81, cujos resultados 

encontram-se consubstanciados no relatório acostado (peça 1, p. 15-93). 

HISTÓRICO  

2. A instauração da presente Tomada de Contas Especial foi motivada pelo prejuízo causado na 

concessão/manutenção de benefícios previdenciários, conforme consignado no já citado Processo 

Administrativo Disciplinar. Consta no referido PAD, assim como nos Relatórios de Auditoria, de 14/9/2004 

(peça 1, p. 125-127, 141-153, 163-165, 173-175), que a aludida servidora concedeu irregularmente benefícios 

com a categoria RAFF (Ramo de Atividade/Forma de Filiação), como segurado especial/rural, para terceiros 

sem a devida comprovação do efetivo exercício de atividade rural, sendo esta exigida pela normatização do 

Regime Geral de Previdência Social. As irregularidades consistiam em extravio do processo concessório; 

inserção de decisão fictícia da Junta de Recursos favorável à concessão; concessão de aposentadoria por idade – 

segurado especial, apesar de existir parecer da Junta de Recursos negando o provimento ao pleito do segurado; e 

concessão de aposentadoria por idade – segurado especial com retroação indevida da data do início do benefício 

mediante sua abertura, após indeferimento, gerando pagamento de valores atrasados. 

3. A autoridade competente, com base no Parecer/CONJUR/MPS/133/2010 (peça 1, p. 95-117), decidiu 

pela aplicação da penalidade de demissão à Sra. Nancy Viana de Andrade, conforme Portaria 197, de 30/4/2010 

(peça 1, p. 123). 

4. Verificou-se que foi dada oportunidade de defesa aos agentes responsabilizados, em obediência aos 

princípios constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista as 

notificações: peça 1, p. 359, p. 267, p. 287, p. 323. As Senhoras Nancy Viana Andrade, Leuda Pereira Marinho 

e Margarida Maria dos Santos não apresentaram justificativa, nem recolheram o valor do débito a elas 

imputado. A Sra. Maria Irany de Oliveira Pedrosa apresentou defesa, conforme documento acostado à peça 1, p. 

373-375. Após a análise, a comissão não acatou a defesa porque os argumentos não alteraram o entendimento 

quanto à responsabilidade imputada e aos valores apurados. Conforme informa o Tomador de Contas, a 

corresponsável Alzira Pinheiro de Oliveira não foi notificada em face de seu falecimento em 30/8/2010 e 

inexistência de bens a inventariar, conforme consulta efetuada pela Equipe de Cobrança e Gerência Executiva 

do INSS na Comarca de Piquet Carneiro/CE (peça 1, p. 185-195).  

5. No Relatório de Tomada de Contas Especial acostado à peça 2, p. 116-118, em que os fatos estão 

circunstanciados, a responsabilidade pelo dano causado ao erário foi atribuída à Sra. Nancy Viana de Andrade e 

solidariamente às beneficiárias: Alzira Pinheiro de Oliveira; Leuda Pereira Marinho; Margarida Maria dos 

Santos e Maria Irany de Oliveira Pedroza, em razão do prejuízo causado ao Instituto Nacional do Seguro Social-

INSS/Ministério da Previdência Social. Apurou-se como débito o valor original total de R$ 36.295,50 (peça 2, 

p. 116-118). 

6. A inscrição da ex-servidora em conta de responsabilidade, no Siafi, foi efetuada mediante a Nota de 

Lançamento 2015NL000011, de 3/3/2015 (peça 2, p. 118). 

7. O Controle Interno (peça 2, p. 116-118) concluiu pela irregularidade das contas da Sra. Nancy Viana de 

Andrade mediante Certificado de Auditoria, bem como o Parecer do Dirigente do [Controle Interno] (peça 2, p. 

119 e 120). Posteriormente, o Ministro de Estado da Previdência Social atestou haver tomado conhecimento 

desse posicionamento (peça 2, p. 125). 

8. A presente Tomada de Contas Especial foi instaurada em 12/1/2015 pela Comissão Permanente de 

TCE (peça 1, p. 3), constituída pela Portaria 100/INSS, de 26/12/2014 (peça 1, p. 5). 

9. Verifica-se que o motivo para a instauração da presente Tomada de Contas Especial foi a concessão 

irregular de benefícios sem a devida comprovação do efetivo exercício de atividade rural a supostos segurados 

especiais, fato que se encontra demonstrado na documentação constante do processo, conforme verificado nas 

cópias das peças processuais Relatório de Auditoria (peça 1, p. 125-127, p. 141-153, p. 163-165, p. 173-175), 

Relatório da Comissão de PAD (peça 1, p. 15-93), Parecer Consultoria Jurídica do MPS (peça 1, p. 95-121) e 

Portaria de Penalidade (peça 1, p. 123). 

10. Merece destaque que o PAD 35204.001382/2006-81 apurou a irregularidade de vinte e sete 

benefícios, dos quais quatro fazem parte do presente processo. 
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11. Da análise da documentação acostada aos autos, constata-se a responsabilização dos agentes 

envolvidos, conforme à peça 1, p. 237-243, p. 275-277, p. 295-301, p. 331-347 em que constam os documentos 

comprobatórios dos pagamentos/recebidos indevidamente (HISCRE) que serviram de base para a elaboração 

dos Discriminativos de Débito acostado à peça 1, p. 245-263, p. 279-283, p. 303-320, p. 349-354, p. 357, assim 

discriminado:  

Fato ensejador: Fraude-concessão irregular de benefícios a supostos segurados 

especiais sem a devida comprovação do efetivo exercício da atividade rural. 

Nome Completo-nº 

Benefício 

CPF Data Valor 

Original (R$) 

Nancy Viana de 

Andrade e Leuda Pereira 

Marinho- 41/112.604.121-4 

132.768.324-

53 e 348.615.053-

72 

1/7/1999 12.598,35 

Nancy Viana de 

Andrade e Margarida Maria 

dos Santos- 

41/129.799.691-4 

132.768.324-

53 e 102.582.483-

00  

10/10/2002 5.652,77 

Nancy Viana de 

Andrade e Maria Irany de 

Oliveira Pedrosa -

41/119.636.802-0 

132.768.324-

53 e 589.860.493-

68  

1/4/2002 12.338,35 

Nancy Viana de 

Andrade e Alzira Pinheiro 

de Oliveira-

41/129.799.692-2 

132.768.324-

53 e 540.911.363-

20 

3/10/2002 5.706,03 

TOTAL 36.295,50 

12. A Sra. Nancy Viana Andrade, matrícula 0899051, CPF 132.768.324-53 foi demitida com fundamento 

no Art. 117, inciso IX, por força do Art. 132, inciso XIII, e com os efeitos do Art. 137, todos da Lei 8.112, de 

1990, por ter se valido do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública. 

13. O Relatório de Auditoria 1451/2015 (peça 2, p. 116-118), juntamente com o Relatório do Tomador de 

Contas (peça 2, p. 76-84) concluiu que a Sra. Nancy Viana de Andrade encontra-se em débito com a Fazenda 

Nacional pela importância de R$ 32.295,50 e solidariamente a ela, pelos valores discriminados no subitem 2.3 

daquele Relatório, as beneficiárias Alzira Pinheiro de Oliveira, Leuda Pereira Marinho, Margarida Maria dos 

Santos e Maria Irany de Oliveira Pedroza. 

14. A instrução de peça 3 ressaltou que a jurisprudência do Tribunal posiciona-se no sentido de excluir a 

responsabilidade dos beneficiários sempre que não restar demonstrado nos autos que o beneficiário agiu com 

dolo e em concurso com o agente público para a produção do dano (v. g. Acórdãos n.º 1.201/2011, 427/2012, 

789/2012, 2580/2012, 325/2013, 509/2013, 859/2013, 2.369/2013, 3.626/2013, 235/2015, 237/2015; 337/2015, 

339/2015 ,737/2015 e 1008/2015, todos do Plenário). 

15. Assim, a permanência dos beneficiários na relação processual da tomada de contas especial 

dependeria da comprovação de que, seja por dolo ou culpa, concorreram para a prática do ato fraudulento. Na 

condição de terceiro desvinculado da Administração e sem o dever legar de prestar contas, a submissão do 

segurado à jurisdição do TCU exigiria a prova de que ele tenha contribuído de modo decisivo e em concurso 

com o agente público para a produção do dano. Do contrário, a jurisdição do TCU não os alcançaria, nos termos 

do art. 16, § 2º, da Lei 8.443/92. 

16. Por oportuno, a referida instrução reproduziu excerto do voto do Acórdão 1008/2015-Plenário: 

3. Nesta Corte de Contas, foi considerada como responsável apenas a ex-servidora Maria Aparecida 

Machado, por inexistirem, nos autos, provas convincentes de que a segurada Maria Eni da Conceição Rosário 

agiu em conluio com a autora das fraudes em exame, conforme deliberado nos Acórdãos-TCU nºs 1.201/2011, 

427/2012, 789/2012, 2580/2012, 325/2013, 509/2013, 859/2013, 2.369/2013, 3.626/2013, 235/2015, 237/2015; 

337/2015, 339/2015 e 737/2015, todos do Plenário. Portanto, tal segurada deve ser excluída da relação 

processual, no âmbito do TCU. 

(...) 

14. Por fim relembro que, conforme visto no item 3 deste Voto, no âmbito desta Corte de Contas foi 

arrolada como responsável apenas a ex-servidora, por inexistirem provas convincentes de que a segurada agiu 
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em conluio com a autora das fraudes. 

15. Entretanto, no âmbito administrativo, caso haja constatação de que a referida segurada recebeu 

benefícios indevidos (o que pode ocorrer independentemente de dolo ou culpa), tendo havido ou não a 

suspensão do pagamento, a decisão do Tribunal pela exclusão da segurada da relação processual, nestes autos, 

não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais que a entidade prejudicada entender como 

cabíveis, com o objetivo de reaver aquilo que foi pago sem justa causa, ou seja, à míngua de fundamento 

jurídico. 

Pelas razões expostas, acolhendo a proposta de mérito oferecida pela unidade técnica, com os ajustes 

propostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, adequada de acordo com os fundamentos lançados acima e 

os ajustes de forma, VOTO no sentido de que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este Colegiado. 

17. Após análise dos autos, a instrução de peça 3 ressaltou não ter sido é possível identificar qualquer 

elemento que prove que os beneficiários, agiram em conluio com a ex-servidora. Dessa forma, não foram 

arrolados na presente relação processual as seguintes beneficiárias: Alzira Pinheiro de Oliveira, Leuda Pereira 

Marinho, Margarida Maria dos Santos e Maria Irany de Oliveira Pedroza.  

18. A aludida instrução de peça 3 ressaltou, contudo, que a ausência de elementos que comprovem a 

participação dos segurados/beneficiários na prática do ato ilícito, quanto a terem agido de má-fé, adulterado 

documentos ou emitido declarações falsas, por exemplo, é suficiente para retirá-los do pólo passivo da TCE, 

pois sobre eles não incidirá a jurisdição da Corte de Contas. No entanto, no âmbito administrativo, se houver a 

constatação de que segurados/beneficiários receberam benefícios que não lhe eram devidos (o que pode ocorrer 

independentemente de dolo ou culpa), tendo havido ou não a suspensão do pagamento, a decisão do Tribunal 

pela exclusão desses segurados da relação processual não impede a adoção de providências administrativas e/ou 

judiciais que a entidade prejudicada entender como cabíveis, com o objetivo de reaver aquilo que foi pago sem 

justa causa, ou seja, à míngua de fundamento jurídico.  

19. Assim, a instrução concluiu que, ao final da presente TCE, seria oportuno comunicar ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – PGF que a não inclusão dos beneficiários 

na presente relação processual não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais com vistas a 

reaver valores que eventualmente foram indevidamente pagos aos referidos beneficiários. 

EXAME TÉCNICO 

20. Consoante delegação de competência do Exmo Sr. Ministro-Relator e subdelegação do Secretário da 

Secex/CE, foi promovida a citação da Sra. Nancy Viana de Andrade (CPF 132.768.324-53), mediante o Ofício 

2048/2015 (peça 5; de 2/9/2015). O aviso de recebimento – AR consta na peça 6. 

21. Embora o Ofício não tenha sido recebido de próprio punho pela responsável (AR de peça 6), 

consoante Resolução TCU nº 170, de 30/6/2004, consideram-se entregues as comunicações realizadas por carta 

registrada, com aviso de recebimento, com o retorno do aviso de recebimento (peça 6) entregue 

comprovadamente no endereço do destinatário. Dessa forma, tem-se como válida a citação realizada. 

22. Apesar da Sra. Nancy Viana de Andrade ter tomado ciência do expediente que lhe foi encaminhado, 

conforme atesta o AR de peça 6, não atendeu à citação. 

23. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte a aludida responsável, impõe-se que seja 

considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

CONCLUSÃO 

24. Diante da revelia da Sra. Nancy Viana de Andrade e inexistindo nos autos elementos que permitam 

concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade em sua conduta, propõe-se que 

suas contas sejam julgadas irregulares e que a responsável seja condenada em débito, bem como que lhe seja 

aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

25. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 

a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, 

inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, 

que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Nancy Viana de Andrade (CPF 132.768.324-53), ex-servidora 

do INSS, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, 

a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do 

recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

 

DATA DA VALOR ORIGINAL 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

OCORRÊNCIA (R$) 

6/4/2004 63,59 

6/4/2004 240,91 

6/4/2004 290,00 

6/4/2004 3.826,66 

6/5/2004 240,91 

2/6/2004 260,99 

2/7/2004 260,99 

3/8/2004 260,99 

2/9/2004 260,99 

 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

9/5/2002 200,00 

9/5/2002 399,00 

9/5/2002 5.196,00 

6/6/2002 200,00 

3/7/2002 200,00 

1/8/2002 200,00 

4/9/2002 200,00 

9/10/2002 200,00 

1/11/2002 200,00 

2/12/2002 200,00 

2/12/2002 201,52 

2/1/2003 200,00 

5/2/2003 200,00 

5/3/2003 200,00 

1/4/2003 200,00 

2/5/2003 240,00 

2/6/2003 240,00 

1/7/2003 240,00 

1/8/2003 240,00 

1/9/2003 240,00 

1/10/2003 240,00 

3/11/2003 240,00 

1/12/2003 240,00 

1/12/2003 241,83 

2/1/2004 240,00 

2/2/2004 240,00 

1/3/2004 240,00 

1/4/2004 240,00 

3/5/2004 240,00 

1/6/2004 260,00 

1/7/2004 260,00 

2/8/2004 260,00 

1/9/2004 260,00 
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DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

6/4/2004 62,77 

6/4/2004 240,00 

6/4/2004 290,00 

6/4/2004 3.780,00 

6/5/2004 240,00 

4/6/2004 260,00 

6/7/2004 260,00 

6/8/2004 260,00 

6/9/2004 260,00 

 

DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

14/5/2002 200,00 

14/5/2002 399,00 

14/5/2002 5.196,00 

5/6/2002 200,00 

3/7/2002 200,00 

2/8/2002 200,00 

6/9/2002 200,00 

10/10/2002 200,00 

4/11/2002 200,00 

5/12/2002 200,00 

5/12/2002 201,52 

3/1/2003 200,00 

5/2/2003 200,00 

7/3/2003 200,00 

2/4/2003 200,00 

5/5/2003 240,00 

3/6/2003 240,00 

2/7/2003 240,00 

4/8/2003 240,00 

2/9/2003 240,00 

2/10/2003 240,00 

4/11/2003 240,00 

2/12/2003 240,00 

2/12/2003 241,83 

5/1/2004 240,00 

3/2/2004 240,00 

2/3/2004 240,00 

2/4/2004 240,00 

4/5/2004 240,00 

2/6/2004 260,00 

2/7/2004 260,00 

4/8/2004 260,00 
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b) aplicar à Sra. Nancy Viana de Andrade (CPF 132.768.324-53) a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, 

para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da 

dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser 

proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

c) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas caso não atendida a notificação; 

d) autorizar, se requerido, o pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, 

nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, 

a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, 

e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo 

incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na 

legislação em vigor; 

e) comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – PGF que a 

não inclusão dos beneficiários na presente relação processual não impede a adoção de providências 

administrativas e/ou judiciais com vistas a reaver valores que eventualmente foram indevidamente pagos aos 

referidos beneficiários; 

f) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a 

fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º do 

art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que 

entender cabíveis. 

É o relatório.  

 

  

 

VOTO 

 

Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE, em desfavor da ex-servidora Nancy Viana de 

Andrade e das Sras. Alzira Pinheiro de Oliveira, Leuda Pereira Marinho, Margarida Maria dos Santos 

e Maria Irany de Oliveira Pedroza, na condição de seguradas do INSS, em decorrência de fraude na 

concessão/manutenção de benefícios previdenciários.  

14. A Controladoria-Geral da União emitiu o Certificado de Auditoria pela irregularidade das 

contas (peça 2, p. 119), tendo o Ministro de Estado da Previdência Social atestado ter tomado 

conhecimento de tal manifestação (peça 2, p. 125).  

15. No âmbito da Secex/CE, foi considerada como responsável apenas a Sra. Nancy Viana de 

Andrade, por inexistirem nos autos provas de que as seguradas teriam agido em conluio com a ex-

servidora.  

16. Assiste razão à unidade técnica. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não 

tendo sido comprovada a participação das beneficiárias na concessão irregular, por meio dos 

procedimentos internos de apuração adotados pela autarquia, não é possível concluir pela existência de 

conluio entre essas e a servidora que autorizou as concessões, devendo, pois, ser afastada a 

responsabilidade das seguradas. Podem ser mencionados nessa mesma linha os recentes 

Acórdãos 1.359/2015, 1.715/2015, 1.932/2015 e 1.996/2015, todos do Plenário.  

17. Regularmente citada (peça 6), a Sra. Nancy Viana de Andrade deixou transcorrer o prazo 

fixado sem apresentar alegações de defesa tampouco recolher o débito a ela imputado. Caracterizada, 

assim, a revelia da responsável, deve-se dar prosseguimento ao processo, consoante o disposto no art. 

12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

18. Nesses termos, considerando a força probatória dos elementos constantes dos autos, 

principalmente no que diz respeito à demonstração de que a conduta da responsável foi determinante 

para a consecução do dano ao erário apurado na presente TCE, manifesto-me favoravelmente à 

proposição uniforme contida nos pareceres precedentes de se julgar irregulares as contas da ex-

servidora, com condenação em débito. 
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19. Importa mencionar que as irregularidade perpetradas pela Sra. Nancy Viana de Andrade 

consistiram em extravio do processo concessório; inserção de decisão fictícia da Junta de Recursos 

favorável à concessão; concessão de aposentadoria por idade – segurado especial, apesar de existir 

parecer da Junta de Recursos negando o provimento ao pleito do segurado; e concessão de 

aposentadoria por idade – segurado especial com retroação indevida da data do início do benefício 

mediante sua abertura, após indeferimento, gerando pagamento de valores atrasados. 

20. Quanto à proposta de aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, observo que, 

de fato, as condutas aqui descritas dão suporte à apenação. Ocorre, todavia, que todos os pagamentos 

feitos aos beneficiários ocorreram há mais de 10 anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão 

punitiva. 

21. Reconheço, contudo, que a prescrição da pretensão punitiva no âmbito deste Tribunal não é 

matéria pacificada, uma vez que existem teses favoráveis à imprescritibilidade, à prescrição decenal e 

à prescrição quinquenal. O direcionamento definitivo a ser dado a esse tema depende do deslinde que 

se afigurará no TC-030.926/2015-7, processo ainda pendente de deliberação e que trata justamente de 

incidente de uniformização de jurisprudência acerca do prazo prescricional da pretensão punitiva. 

22. No entanto, para desfecho do caso ora sob apreciação, com as devidas vênias aos que 

propugnam a tese da imprescritibilidade ou a da prescrição quinquenal, opto em aplicar a 

jurisprudência até aqui predominante no Tribunal, que preconiza a aplicação da regra prescricional 

assentada no art. 205 do Código Civil, pela prescrição geral de dez anos a partir da ocorrência dos 

fatos, com regramento intertemporal fixado no art. 2.028 do mesmo Código. 

23. No caso concreto, têm-se quatro benefícios pagos irregularmente, cujas datas dos últimos 

pagamentos ocorreram em 4/8/2004 (peça 1, p. 295), 1º/9/2004 (peça 1, p. 237), 2/9/2004 (peça 1, p. 

331) e 6/9/2004 (peça 1, p. 275). Como a citação válida se deu em 18/9/2015, quando passados mais 

de 10 anos das ocorrências apontadas, considero prescrita qualquer possibilidade de punição por parte 

desta Corte de Contas. 

24. Assim sendo, deixo de aplicar a multa prevista no art. 57 da LOTCU, bem como de declarar 

a inabilitação da responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito 

da Administração Pública, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992. 

25. Por fim, na linha da jurisprudência desta Corte, cumpre comunicar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – PGF que a não inclusão dos beneficiários na 

presente relação processual não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais com 

vistas a reaver valores que eventualmente foram indevidamente pagos às referidas beneficiárias. 

Ante o exposto, VOTO por que este Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação do 

Plenário. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 298/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC-020.579/2015-2. 

2. Grupo II; Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20); Leuda Pereira Marinho 

(348.615.053-72); Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00); Maria Irany de Oliveira Pedroza 

(589.860.493-68); Nancy Viana de Andrade (132.768.324-53). 

4. Entidade: Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE – Ministério da Previdência 

Social. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará – Secex/CE. 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 
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9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em 

decorrência da concessão/manutenção irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir da relação processual as Sras. Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20); Leuda 

Pereira Marinho (348.615.053-72); Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00); Maria Irany de 

Oliveira Pedroza (589.860.493-68); 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “d”, 19 e 23, inciso III, da 

Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Nancy Viana de Andrade (132.768.324-53), 

condenando-a, em consequência, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas originais dos débitos a 

seguir indicadas até a sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, nos termos 

do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno/TCU; 

Valores históricos e datas de ocorrência: 
DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

6/4/2004 63,59 

6/4/2004 240,91 

6/4/2004 290,00 

6/4/2004 3.826,66 

6/5/2004 240,91 

2/6/2004 260,99 

2/7/2004 260,99 

3/8/2004 260,99 

2/9/2004 260,99 

 
DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR 

ORIGINAL(R$) 

9/5/2002 200,00 

9/5/2002 399,00 

9/5/2002 5.196,00 

6/6/2002 200,00 

3/7/2002 200,00 

1/8/2002 200,00 

4/9/2002 200,00 

9/10/2002 200,00 

1/11/2002 200,00 

2/12/2002 200,00 

2/12/2002 201,52 

2/1/2003 200,00 

5/2/2003 200,00 

5/3/2003 200,00 

1/4/2003 200,00 
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2/5/2003 240,00 

2/6/2003 240,00 

1/7/2003 240,00 

1/8/2003 240,00 

1/9/2003 240,00 

1/10/2003 240,00 

3/11/2003 240,00 

1/12/2003 240,00 

1/12/2003 241,83 

2/1/2004 240,00 

2/2/2004 240,00 

1/3/2004 240,00 

1/4/2004 240,00 

3/5/2004 240,00 

1/6/2004 260,00 

1/7/2004 260,00 

2/8/2004 260,00 

1/9/2004 260,00 

  
DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR 

ORIGINAL (R$) 

6/4/2004 62,77 

6/4/2004 240,00 

6/4/2004 290,00 

6/4/2004 3.780,00 

6/5/2004 240,00 

4/6/2004 260,00 

6/7/2004 260,00 

6/8/2004 260,00 

6/9/2004 260,00 

 
DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR ORIGINAL 

(R$) 

14/5/2002 200,00 

14/5/2002 399,00 

14/5/2002 5.196,00 

5/6/2002 200,00 

3/7/2002 200,00 

2/8/2002 200,00 

6/9/2002 200,00 

10/10/2002 200,00 

4/11/2002 200,00 

5/12/2002 200,00 

5/12/2002 201,52 

3/1/2003 200,00 

5/2/2003 200,00 
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7/3/2003 200,00 

2/4/2003 200,00 

5/5/2003 240,00 

3/6/2003 240,00 

2/7/2003 240,00 

4/8/2003 240,00 

2/9/2003 240,00 

2/10/2003 240,00 

4/11/2003 240,00 

2/12/2003 240,00 

2/12/2003 241,83 

5/1/2004 240,00 

3/2/2004 240,00 

2/3/2004 240,00 

2/4/2004 240,00 

4/5/2004 240,00 

2/6/2004 260,00 

2/7/2004 260,00 

4/8/2004 260,00 

 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 

9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança 

judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira 

parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo 

incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação 

em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de 

qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.5. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Procuradoria Geral Federal – 

PGF que a não inclusão das beneficiárias Alzira Pinheiro de Oliveira (540.911.363-20), Leuda Pereira 

Marinho (348.615.053-72), Margarida Maria dos Santos (102.582.483-00) e Maria Irany de Oliveira 

Pedroza (589.860.493-68) na presente relação processual não impede a adoção de providências 

administrativas e/ou judiciais com vistas a reaver valores que eventualmente lhes foram indevidamente 

pagos; 

9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o 

fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do 

§ 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção 

das medidas que entender cabíveis. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0298-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 
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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 

TC-020.739/2015-0. 

Natureza: Representação.  

Órgão: Ministério do Esporte. 

Interessada: Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ 04.201.934/0001-42). 

Advogados constituídos nos autos: Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24.749), Giovani 

Francisco Rocha Ewers (OAB/DF 40.173) e outros. 

  

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO 

ELETRÔNICO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR. OITIVA. NÃO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS. REVOGAÇÃO DA 

MEDIDA. DETERMINAÇÕES.  

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como parte do Relatório a instrução da Auditora Federal de Controle Externo da 

Secretaria de Controle Externo de Aquisições e Logísticas - Selog, com cujas conclusões manifestou-

se de acordo o corpo diretivo daquela unidade técnica: 
INTRODUÇÃO  

1. Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, a respeito de 

possíveis irregularidades ocorridas no Ministério do Esporte (UASG 180002), relacionadas aos Pregões 

Eletrônicos 8/2015 e 9/2015, cujo critério de julgamento foi o de menor preço. 

1.1. O objeto de ambos os certames é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

transporte terrestre de servidores, colaboradores e autoridades a serviço do órgão e ainda pequenas cargas, com 

franquia, em veículos de médio e pequeno porte, com motorista, combustível e seguro total, para atender as 

necessidades no Distrito Federal e entorno (peça 3, p. 1, e peça 4, p. 1). 

1.2. O orçamento estimado da contratação referente ao Pregão Eletrônico 9/2015 é de R$ 2.689.080,00 

(peça 4, p. 2). 

1.3. No que diz respeito ao andamento dessas licitações, o Pregão Eletrônico 8/2015 foi revogado (peça 

11) e, quanto ao outro certame, consta no sistema Comprasnet que a proposta ofertada pela empresa Unique 

Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. fora aceita e habilitada, estando aberta a fase de recursos quanto ao 

julgamento de proposta e habilitação (peça 5). 

1.4. O Despacho do Relator (peça 17) deferiu medida cautelar inaudita altera parte e determinou ao 

Ministério do Esporte que faça suspender de imediato o andamento do Pregão Eletrônico 9/2015, nos termos do 

art. 276 do Regimento Interno.  

1.5. O Relator determinou também as seguintes providências: 

I- promover, com fundamento no § 3º do artigo 276 do Regimento Interno/TCU, e art. 237, parágrafo 

único, c/c o art. 250, V, todos do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Ministério do Esporte, para que, no prazo 

de quinze dias, se pronunciasse em relação aos pressupostos da cautelar deferida, e também acerca das questões 

apontadas, encaminhadas por meio do ofício 1862/2015-TCU/Selog, de 17/9/2015 (peça 18), conforme a seguir: 

a) desclassificação da empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ: 04.201.934/0001-42) no Pregão 

Eletrônico 9/2015, haja vista que a empresa não está obrigada a observar a convenção específica da categoria de 

motociclistas, além do que o valor do salário cotado em sua proposta de preços para a referida categoria acabou 

ficando acima do piso estipulado na convenção específica, de modo que essa acabou sendo observada 

indiretamente;  

b) possibilidade de contratação antieconômica, visto que o valor do contrato que pode ser celebrado em 

razão do Pregão Eletrônico 9/2015 é superior àquele que seria assinado em decorrência do Pregão Eletrônico 

8/2015, certame esse revogado, a princípio, de forma indevida.  

II- com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, diligência junto ao Ministério do Esporte, 

para que, fossem encaminhados esclarecimentos referentes à prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico 

9/2015 desde a data de encerramento do ajuste anterior (Contrato 24/2010) até o presente momento, 
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discriminando, em especial, os instrumentos jurídicos de contratação utilizados, os valores pagos, bem como as 

razões de o Pregão Eletrônico 8/2015, primeiro certame deflagrado para contratar o objeto, só ter sido aberto 

após o encerramento do contrato anterior; e 

III- indeferir o pedido de ingresso do representante no TCU como parte interessada.  

ANÁLISE DA OITIVA 

2. O Gabinete do Secretário Executivo encaminhou, por meio do Ofício 956/2015/SE-ME, de 9/10/2015 

(peça 23), documentos e esclarecimentos referentes à oitiva e à diligência realizadas, os quais se passa a 

analisar.  

2.1 Letra “a” da Oitiva: desclassificação da empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. 

(CNPJ 04.201.934/0001-42) no Pregão Eletrônico 9/2015, (...) 

2.1.1. Informa que a base normativa dessa exigência do certame licitatório (item 5.6.2.1 do edital - peça 4, 

p. 171 - itens 5.3.1 e 5.3.2 do Termo de Referência - peça 4, p. 192) é encontrada no art. 21, inciso III, da IN - 

SLTI/MP 2/2008, a qual exige que conste das propostas de preços “a indicação dos sindicatos, acordos 

coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o 

serviço”. 

2.1.2. Menciona o Acórdão 614/2008-TCU-Plenário, o qual, segundo afirma, firmou o entendimento do 

TCU de que, para modelos de execução indireta de serviços, inclusive os baseados na alocação de postos de 

trabalho, se a categoria profissional requerida se encontra amparada por convenção coletiva de trabalho, ou 

outra norma coletiva aplicável a toda a categoria, determinando o respectivo valor salarial mínimo, esse pacto 

laboral deve ser rigorosamente observado nas licitações efetivadas pela Administração Pública e nas 

contratações delas decorrentes. 

2.1.3. Argumenta que, em sintonia com o precedente do TCU acima citado, a categoria profissional 

requerida - motociclista - se encontra amparada por Convenção Coletiva de Trabalho específica, que é a 

celebrada entre o Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal e Sindicato das Empresas de 

Transporte de Cargas do Distrito Federal. A função de motociclista, apta a atender a Categoria III do Edital em 

tela (peça 4, p. 186), possui previsão em pacto coletivo próprio, motivo pelo qual, em tese, nenhum outro pode 

se sobrepor. 

2.1.4. Destaca trecho do Acórdão 439/2004-TCU-Plenário, que determinou que se observasse 

rigorosamente as convenções de trabalho das categorias profissionais que prestam serviços sob a forma 

terceirizada, exigindo das empresas contratadas o fiel cumprimento àqueles acordos. 

2.1.5. Menciona jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a qual dispõe que, em casos de 

terceirização, o enquadramento sindical deve ser feito de acordo com as funções efetivamente desempenhadas 

pelos profissionais (Recurso de Revista do Reclamante. Enquadramento Sindical. Terceirização), peça 23, p. 6-

7. 

2.1.6. Alega que a licitante Fast informara ao Ministério do Esporte, por meio de sua proposta de preços, 

que utilizaria na regência de sua relação laborativa com os terceirizados o pacto coletivo de trabalho 

estabelecido entre o Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos do Distrito Federal (SINDILOC-DF) e o 

Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal (Sindicom-DF). 

2.1.7. Menciona o risco para a Administração Pública ao se tratar motociclista terceirizado de modo 

diverso do pacto coletivo de trabalho a ele aplicável, citando ainda o relatório do Acórdão 3.982/2015-TCU-1ª 

Câmara, acatado pelo Relator, no qual se consigna que o enquadramento na categoria sindical errada pode trazer 

danos para a Administração, uma vez que a Justiça do Trabalho vem firmando entendimento de que prevalecem 

os direitos trabalhistas do sindicato que for mais benéfico aos empregados (hipossuficientes) e que a 

Administração pode responder subsidiariamente com a empresa contratada (Enunciado de Súmula 331 do TST). 

2.1.8. Destaca, novamente, que a IN-SLTI/MP 2/2008, em seu art. 21, inciso III, utiliza o PLURAL, tanto 

para falar dos sindicatos e acordos, quanto para versar sobre as categorias, o que afasta a temeridade de se fixar 

uma única CCT - a preponderante da empresa - para as múltiplas categorias que prestarão os serviços 

terceirizados. A mesma Instrução Normativa quando trata da repactuação também dispõe no mesmo sentido 

quando trata da repactuação do contrato, conforme art. 37, § 2°. 

2.1.9. Afirma, ainda, que a desclassificação da proposta da empresa é medida que atende ao interesse 

público e está em conformidade com a jurisprudência do TCU, posto que a proposta da FAST está “em 

desacordo com a convenção coletiva vigente para a categoria”, conforme trecho do Acórdão 246/2008-TCU-

Plenário. 

2.1.10. Afirma que os Acórdãos 697/2013-TCU-Plenário e 4.589/2015-TCU-2ª Câmara não mencionam 

que licitações para locação de veículos devem se basear no SINDILOC-DF, contrariamente ao afirmado pela 

empresa representante.  
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2.1.11. Alega que não se pode aplicar aos motociclistas terceirizados outra CCT que não seja a da sua 

categoria, mesmo havendo equivalência, uma vez que não haveria qualquer base para as futuras repactuações 

contratuais inauguradas pela CCT da categoria, e que é justamente por isto que o art. 37 da IN - SLTI/MP 

2/2008 prevê múltiplas repactuações nas datas-bases das diversas categorias contratadas em um mesmo 

contrato, respeitando-se a anualidade para cada uma delas. 

2.1.12. Nesse sentido, assevera que, mesmo que a proposta da Fast apresente piso salarial de R$ 1.000,00 

para os motociclistas, valor que está acima do especificado na convenção do Sindmoto/DF, a CCT do 

SINDILOC-DF não seria uma base segura para proceder aos reajustes salarias para os motociclistas, ante a 

ausência de critério naquele pacto coletivo, sem se falar no risco dessa categoria terceirizada não deter os 

mesmos patamares salariais e benefícios de todos os demais motociclistas que laboram na base territorial do 

Distrito Federal.  

2.1.13. Destaca, ainda, que a proposta de preços da Fast omite a cotação dos quilômetros excedentes, 

envolvendo apenas os quilômetros da franquia, enquanto a de sua concorrente engloba valores da franquia e 

quilômetros excedentes, como exigido no edital, o que tornaria o seu valor não isonômico ao de suas 

concorrentes. Resulta, então, que o valor unitário do quilômetro rodado da Fast é muito superior ao valor do 

quilômetro rodado da licitante vencedora, caso se somem os valores excedentes em sua proposta, cerca de R$ 

2.779.459,44, conforme dados extraídos da proposta de preços da própria contratada. 

Análise 

2.2. A representante alega que foi desclassificada indevidamente no Pregão Eletrônico 9/2015, por 

suposto não atendimento ao item 5.3.2 do Termo de Referência (TR), peça 4, p. 192, o qual fixa:  

5.3. As empresas licitantes deverão considerar no mínimo o piso salarial e vale refeição/dia trabalhado, 

conforme determina a Lei e a Convenção Coletiva de Trabalho de cada Categoria: 

(...) 

5.3.2. Para a função de motociclista deverá ser seguida a COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO 

DA CATEGORIA VIGENTE. 

2.2.1. A empresa Fast Automotive está vinculada ao SINDILOC-DF e indicou, na sua proposta, as bases 

salariais da Convenção Coletiva de Trabalho desse Sindicato firmada com o Sindicato dos Empregados no 

Comércio do Distrito Federal, tendo utilizado para a categoria de motociclista o piso salarial definido na referida 

Convenção para os motoristas de veículos leves, no valor de R$ 1.000,00. 

2.2.2. Conforme instrução preliminar, observa-se que, na atual convenção coletiva do Sindmoto/DF –

https://sindmotodf.wordpress.com/linkscct/cct-2013-pequenas-cargas/, acesso em 8/9/2015) não consta a 

participação do SINDILOC na elaboração do acordo. A referida Convenção assegura para todos os 

MOTOCICLISTAS com vínculo empregatício, o piso de ingresso não inferior a R$ 963,00. 

2.2.3. Segundo a análise do recurso impetrado pela representante junto ao Ministério do Esporte (peça 19, 

p. 4), a empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. - EPP indicou expressamente, em sua Proposta, o 

SINDILOC-DF como sindicato da categoria dos motoristas, deixando de indicar o sindicato ao qual faria parte 

os motociclistas envolvidos na prestação dos serviços. Segundo esse entendimento, o acordo coletivo do 

SINDILOC-DF não abrangeria a categoria dos motociclistas, ou seja, motociclistas não são filiados e não fazem 

parte do referido sindicato.  

2.2.4. Mencionou também que a Administração não fixou valores de salários nem sindicatos específicos, 

apenas exigiu que fossem cumpridos pisos salariais de convenções coletivas representativas das categorias 

objeto da contratação, e que o sindicato indicado pela recorrente não representaria os motociclistas, os quais têm 

sindicato próprio, o que configuraria descumprimento do item 5.3.2 do TR.  

2.2.5. Como se vê, a questão diz respeito ao enquadramento sindical da referida categoria profissional na 

circunstância do caso em exame, a qual pode ser aqui analisada com base na jurisprudência trabalhista acerca da 

matéria. 

2.2.6. O estudo da jurisprudência na área indica que o enquadramento sindical viabiliza o cumprimento 

do princípio da Unicidade Sindical (art. 8º, II, da CF/88 e art. 516 da CLT), que prevê ser vedada a criação de 

mais de uma organização, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma 

base territorial. 

2.2.7. O conceito legal de categoria profissional está previsto no § 2º do artigo 511 da CLT, o qual fixa 

que “a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na 

mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social 

elementar compreendida como categoria profissional”. 
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2.2.8. O entendimento quanto a esse dispositivo é o de que, como a atividade da empresa caracteriza a 

similitude de condições de trabalho, a categoria dos trabalhadores será determinada pela atividade principal da 

empresa e não pelos atos praticados por seus empregados em suas atividades diárias. 

2.2.9. Dessa forma, com base nos arts. 570, 577 e 581, § 2º, da CLT e à luz da Constituição Federal (art. 

8º, II), o modelo brasileiro prevê o enquadramento sindical com base na atividade econômica preponderante do 

empregador, no caso aquela que ocupa maior espaço em seu empreendimento e não pela função do empregado. 

Art. 577. O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical. 

(...) 

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, 

específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 

ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, 

forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

(...) 

Art. 581. (...) 

(...) 

§ 2º. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou 

objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão 

funcional. 

2.2.10. O Quadro de Atividades e Profissões foi recepcionado pela Constituição, conforme decidiu o 

Supremo Tribunal Federal (STF RMS 21.305-1-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29/11/1991; 

STF RMS 24.069-9-DF, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 24/6/2005). 

2.2.11. Exceção à regra ocorre com as chamadas categorias diferenciadas (CLT, art. 511, § 3º), que são 

profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional ou por condições singulares. A categoria 

profissional de mototaxista e motoboy foi regulamentada pela Lei 12.009, de 29/7/2009, e consta como tal na 

Listagem das Profissões Regulamentadas do Ministério do Trabalho e Emprego.  

2.2.12. Contudo, em consonância com as disposições da CLT, a jurisprudência trabalhista firmou o 

entendimento de que o fato do trabalhador ser integrante de uma categoria diferenciada não basta para gerar 

obrigações a uma empresa que não foi suscitada em dissídio coletivo pelo sindicato profissional. Os acordos e 

as convenções coletivas vinculam as partes signatárias e a sentença normativa, resultante de julgamento de 

dissídio coletivo, obriga apenas os integrantes da relação processual, em face do princípio da legalidade previsto 

constitucionalmente. 

ORDINÁRIO: ENQUADRAMENTO SINDICAL CRITÉRIOS. O enquadramento sindical do 

empregado faz-se pelos critérios da base territorial da prestação dos serviços e da atividade preponderante do 

empregador, integrando o obreiro a categoria profissional correspondente, pouco importando, assim, a função 

por ele exercida. A exceção a essa regra reside na hipótese de pertencer o obreiro a categoria profissional 

diferenciada, quando então, o critério de representação sindical considera a profissão do empregado, conforme 

previsão do parágrafo 3º, artigo 511 CLT.  

O referido artigo de lei deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 577 da mesma Consolidação 

e a Súmula 374 do Colendo TST. Segundo entendimento jurisprudencial dominante, a aplicação nos contratos 

de trabalho das normas firmadas nas convenções coletivas pertinentes à categoria profissional diferenciada, está 

condicionada à participação da empresa pessoalmente ou por intermédio de sua entidade sindical na sua 

elaboração. (TRT3 - RO – 00119.2012.150.03.002, Rel. Juíza Convocada Taisa Maria Macena de Lima, 

Publicação em 2/11/2013) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. 

MOTOBOY. CATEGORIA DIFERENCIADA. DIFERENÇAS SALARIAIS PREVISTAS EM NORMA 

COLETIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA EMPREGADORA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO 

TEOR DA SÚMULA 374, DO TST. DESPROVIMENTO DO APELO. Nega-se provimento ao agravo de 

instrumento, quando a decisão proferida está em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do 

C. TST, cristalizada na Súmula 374, do TST. Incidência da Súmula 333, do TST e do artigo 896, § 4º, da CLT. 

Agravo desprovido. Ressalvado o entendimento do Relator. (Processo: TST - AIRR - 107600-

48.2009.5.04.0028, Relator Desembargador Convocado: Cláudio Armando Couce de Menezes, 2ª Turma, Data 

de Publicação: DEJT 28/8/2015). 

2.2.13. Na resposta à oitiva, o órgão trouxe jurisprudência do TST quanto ao enquadramento sindical em 

caso de terceirização (peça 23, p. 6-7): 

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ENQUADRAMENTO SINDICAL. 

TERCEIRIZAÇÃO. Se a empregadora presta serviços variados em processos de terceirização e opta por filiar-
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se a sindicato que desenvolve atividade econômica específica, como é o da construção pesada, o fato de ela 

desenvolver outra atividade (a intermediação de mão-de-obra em fábrica de fertilizantes, onde empregou o 

reclamante) impede que possa impor aos respectivos empregados o enquadramento na categoria, para eles 

estranha, dos trabalhadores da construção pesada. Entre os males da unicidade sindical não se inclui o de 

impedir que o empregador adapte sua nova atividade preponderante à categoria econômica pertinente, sempre 

que tal se fizer necessário. Recurso de revista conhecido e provido. (Processo: RR - 54900-80.2004.5.04.0122 

Data de Julgamento: 28/4/2010, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 7/5/2010). 

2.2.14. Segundo consta no voto de tal julgado, “a controvérsia cinge-se à possibilidade de enquadramento 

do empregado de empresa prestadora de serviços na categoria a que estão vinculados os trabalhadores da 

empresa contratante”. Trata-se esse julgado de intermediação de mão-de-obra de empresa, que presta serviços 

variados na área de terceirização.   

2.2.15. Em face dessa argumentação, deve ser verificada a natureza dos serviços a serem contratados por 

meio da licitação em comento. De antemão, urge mencionar que os veículos/motoristas estarão disponíveis ao 

setor de transporte do Ministério, portanto em área de acordo com a atividade da equipe e da empresa. Não se 

trata também de locação de postos de trabalho, conforme será analisado a seguir. Portanto, não se vê identidade 

com o caso de terceirização apresentado em resposta à oitiva.   

2.2.16. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada na prestação dos serviços contínuos de transporte terrestre de servidores, colaboradores e 

autoridades a serviço do Ministério e ainda pequenas cargas, com franquia, em veículos de pequeno e médio 

porte, com motorista, combustível e seguro total para atender às necessidades do Ministério do Esporte no 

Distrito Federal e Entorno, conforme demanda, de acordo com o especificado no Termo de Referência, anexo I 

do edital. 

2.2.17. Na definição do objeto consta quadro, com todos os itens a serem licitados, como (peça 4, p. 18): 

a) VEÍCULOS CATEGORIA I, DE PASSAGEIRO, com exclusividade de 13 veículos, com capacidade 

para 5 pessoas, incluindo o motorista, com a quantidade estimada de 20.000 km por mês e franquia de 15.600 

km. 

b) VEÍCULOS CATEGORIA II, EXECUTIVOS DE PASSAGEIRO, POTÊNCIA DE 144 Cv., com 

exclusividade de 6 veículos com capacidade de até 5 passageiros incluindo o motorista 

c) VEÍCULOS CATEGORIA III, EXCLUSIVIDADE DE 2 VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, COM 

BAU com potência no mínimo de 100 cilindradas; 

d) VEÍCULOS CATEGORIA IV, DE PASSAGEIRO, com exclusividade de 1 veículo, com capacidade 

para 14 pessoas, incluindo o motorista. 

2.2.18. Note-se que a planilha que define o objeto e a planilha de formação de preços prevê, quanto ao 

veículo categoria III, apenas o fornecimento de motocicleta, sem motociclista, diferentemente das demais 

categorias, que foram contratadas “com motorista”. Contudo, os custos referentes aos dois motociclistas foram 

cotados pela empresa habilitada e pela empresa representante (peça 7, p. 16 e peça 10, p. 5).    

2.2.19. Conforme planilha de composição do preço do quilômetro por categoria de veículo (peça 4, p. 42), 

o valor do preço do quilômetro será composto pela soma do valor final da planilha de custos e formação de 

preços da categoria profissional do motorista; pelos custos fixos e variáveis do veículo (oficina; pneus, óleos, 

limpeza; depreciação; licenciamento; seguros; combustível); lucro; taxa de administração e impostos. 

2.2.20. Como se verifica, essas definições indicam serviços a serem remunerados por resultado (km 

rodado), não se tratando de locação de postos de trabalho, que é o objeto da decisão do TST acerca de serviços 

terceirizados. Serão contratados 22 veículos/motoristas, dos quais, dezesseis estarão disponíveis no horário 

comercial, de 8 às 18h ou 12 às 22h, conforme item 4.6, letra “c” do TR (peça 4, p. 21), ainda que haja a 

previsão de execução dos serviços após às 22h.  

2.2.21. Diante desse quadro, com base na jurisprudência predominante do TST, a empresa Fast 

Automotive não está obrigada a observar a convenção coletiva própria do sindicato dos motociclistas, ainda que 

essa se constitua em atividade diferenciada, conforme art. 511, § 3°, da CLT. Dessa forma, entende-se que as 

licitantes tanto podem observar o piso salarial da CCT do Sindimoto/DF, desde que tenha participado do 

dissídio do referido Sindicato, como podem indicar a CCT do SINDILOC-DF, com base na categoria 

econômica predominante.   

2.2.22. A propósito, o Ministério do Esporte se fundamenta ainda no Acórdão 614/2008-TCU-Plenário, o 

qual discutiu a adequação de se fixar, nos editais, remuneração mínima para a mão-de-obra terceirizada. O 

entendimento firmado naquele decisório se refere à impossibilidade de se fixar valor salarial mínimo abaixo do 

estabelecido em convenções ou acordos coletivos da categoria profissional abrangida, quando se tratar de 
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remuneração por postos de trabalho. Esse não foi o caso da proposta ofertada pela empresa Fast Automotive. 

Logo, não é aplicável ao deslinde do caso ora em análise.  

2.2.23. Tal entendimento está consubstanciado no Relatório que embasou a decisão exarada no 

TC 005.915/2015-5 (Acórdão 4.589/2015-TCU–2ª Câmara, em 28/7/2015, Excerto da Relação 21/2015–TCU-

2ª Câmara, Ata 25/2015), o qual se refere à representação impetrada igualmente pela empresa Fast Automotive e 

Turismo Ltda. contra sua desclassificação em outro certame, por ter utilizado, na proposta de preços 

apresentada, os salários previstos na Convenção Coletiva de Trabalho do SINDILOC/DF: 

29. Assim, em observância ao previsto no inciso IX do artigo 19 da IN SLTI-MP 2/2008, deve constar do 

instrumento convocatório somente a exigência da indicação, quando da apresentação da proposta, dos acordos 

ou convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço, quando for o 

caso. Tal exigência se faz necessária para que o órgão verifique se a licitante adotou em sua proposta de preços 

os valores mínimos estipulados na CCT à qual ela está obrigada. Nesse caso, se a licitante apresentar salário 

inferior ao piso salarial estabelecido no instrumento coletivo a que esteja obrigada, o órgão poderá, na hipótese 

de negativa de ajuste, desclassificar a proposta. 

2.2.24. Na ocasião, o TCU deu ciência a respeito da indevida fixação de valores de salários baseados em 

determinada CCT como critério de desclassificação das propostas de preços a serem apresentadas pelas 

licitantes sem observância daqueles estabelecidos nos acordos ou convenções aos quais estejam obrigadas, nos 

termos do inciso IX do art. 19 da IN - SLTI/MP 2/2008, em desacordo com o disposto no art. 8° da Constituição 

Federal. 

2.2.25. Conforme ressaltado pela própria pregoeira no documento de peça 19, p. 4, o edital apenas exigiu 

que fossem cumpridos pisos salariais de convenções coletivas representativas das categorias objeto da 

contratação. No caso, a representante apresentou piso salarial de instrumento coletivo ao qual está obrigada, nos 

termos da jurisprudência trabalhista dominante, o qual se situa acima do piso estabelecido pela CCT do 

Sindmoto/DF. Portanto, o piso salarial discriminado na proposta da representante não destoa da previsão do 

item 5.3, combinada com o item 5.3.2, do TR. Assim, a pregoeira optou por uma interpretação da referida 

previsão editalícia que não foi a mais adequada. 

2.2.26. O órgão menciona também o Acórdão 439/2004-TCU-Plenário, que trata do descumprimento de 

cláusula contratual, diferentemente do foco da discussão nestes autos. 

2.2.27. Outro acórdão citado (Acórdão 246/2008-TCU-Plenário) trata de cotação de encargos sociais 

(auxílio-doença, faltas legais, aviso prévio, acidente de trabalho, licença maternidade/paternidade) em valores 

irrisórios, em inobservância aos percentuais firmados em CCT firmada entre o sindicato das empresas que 

atuam no ramo de asseio e conservação e os sindicatos de trabalhadores do setor, o que, de fato, não poderia ser 

ignorado pelos licitantes. Portanto, o enquadramento no caso era conforme o acordo firmado entre patrões e 

empregados, o que não predomina no caso em exame.    

2.2.28. Verifica-se ainda fundamentação do órgão no Acórdão 3.982/2015-TCU-1ª Câmara, o qual se 

refere à contratação de serviços de manutenção e conservação, com fornecimento de mão de obra, na qual o 

edital sugeriu as convenções e acordos a serem seguidos e posteriormente aceitou proposta em desacordo com o 

estabelecido. Ao final, não se conseguiu demonstrar a CCT vinculada ao caso em exame naqueles autos, por 

falta de adequada definição das categorias profissionais que estavam sendo contratadas. No caso em exame, não 

há divergências quanto à definição da categoria envolvida.  

2.2.29. A resposta à oitiva destaca ainda que a IN - SLTI/MP 2/2008, em seu art. 21, inciso III, utiliza o 

“plural”, tanto para falar dos sindicatos e acordos, quanto para versar sobre as categorias, “o que afasta a 

temeridade de se fixar uma única CCT - a preponderante da empresa - para as múltiplas categorias que prestarão 

os serviços terceirizados”. Com base no exposto nesta análise, conclui-se que, de fato, em um único contrato 

pode haver distintas convenções, considerando a situação do sindicato profissional de cada categoria em face do 

sindicato ao qual a contratante se obriga. Esse é o entendimento da Justiça trabalhista, cuja forma de 

enquadramento irá reger as repactuações futuras dos contratos. 

2.2.30. Acrescente-se, ainda, que a proposta de preços da Fast Automotive e Turismo Ltda. no Pregão 

9/2015 omite a cotação dos quilômetros excedentes, envolvendo apenas os quilômetros da franquia, enquanto a 

de sua concorrente engloba valores da franquia e quilômetros excedentes, conforme analisado nos itens 3 e 

seguintes desta instrução.  

2.2.31. A proposta final, negociada com a empresa Unique Rent a Car Locadora de Veículos Ltda., no 

valor de R$ 2.026.812,00, compõe a peça 7 destes autos.   

2.2.32. Dessa forma, com amparo no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da 

Lei 8.443/1992, deve ser fixado o prazo de quinze dias para que o Ministério do Esporte torne sem efeito a 

inabilitação da empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ: 04.201.934/0001-42) no Pregão Eletrônico 
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9/2015, anulando todos os atos subsequentes daquele certame, informando ao TCU, no mesmo prazo, as 

medidas adotadas, observando que ao prosseguir o certame:  

a)  nos casos em que couber, as planilhas de composição de preços mensal e anual apresentadas pelas 

licitantes deverão ser reelaboradas para detalhar a quilometragem excedente, deixando claro se esses valores 

compõem o preço global, pois, em caso contrário, a empresa deverá arcar com os custos relativos a essa parcela 

da despesa; e 

b) deverá ser negociada com a empresa que apresentar a melhor proposta preço global menor ou igual ao 

já negociado no Pregão 9/2015 com a licitante Unique Rent a Car, a qual foi consolidada em proposta de 

19/8/2015, sob pena de revogação do certame por interesse público. 

Omissão de preços nas propostas. 

2.3. O órgão destacou, ainda, em sua justificativa, que a proposta de preços da Fast omite a cotação dos 

quilômetros excedentes, envolvendo apenas os quilômetros da franquia, enquanto a de sua concorrente engloba 

valores da franquia e quilômetros excedentes, como exigido no edital, o que tornaria o seu valor não isonômico 

ao de suas concorrentes. Conclui, então, que o valor unitário do quilometro rodado da Fast seria muito superior 

ao valor do quilometro rodado da licitante vencedora, caso se somem os valores excedentes em sua proposta.  

2.3.1. O item 6 do Termo de Referência prevê que os quantitativos a serem contratados e que deverão 

balizar a proposta da licitante estão definidos no item 5 e na planilha de custos e formação de preços do referido 

termo (peça 4, p. 192). O item 5 prevê as “Informações relevantes para o dimensionamento da proposta” (peça 

4, p. 191). A exemplo, para os veículos da categoria I, deverá ser considerada a estimativa mensal de 20.000 

quilômetros, com exclusividade de treze veículos, com franquia de 15.000 quilômetros. Na mesma forma, se 

define a totalidade dos quilômetros a serem incluídos na proposta, com as respectivas franquias para as demais 

categorias de veículos. 

2.3.1.1. Quanto aos quilômetros excedentes, o TR define no item 5.2: 

5.2. Para os veículos descritos no item 5.1.1, deste Termo de Referência, será aplicado o SISTEMA DE 

COMPENSAÇÃO DE FRANQUIAS, ou seja, quando a quilometragem rodada por determinado veículo for 

superior à franquia estabelecida, a diferença deverá ser compensada por outros veículos, do mesmo tipo, que 

tenham apresentado quilometragem inferior à franquia determinada, dentro do próprio mês de apuração, sendo 

que o preço do quilômetro rodado excedente à franquia garantia não poderá ser superior a 70% (setenta por 

cento) do valor registrado na franquia garantida. 

2.3.2. A planilha de composição de preços mensal e anual, Anexo III do TR – D (peça 4, p. 43) define a 

quilometragem total e a franquia e pede apenas o valor unitário do km, sem discriminação de custos da franquia 

e dos quilômetros excedentes. Note-se que o Caderno de Logística – Transporte, 2014, disponível no site do 

Comprasnet, prevê na planilha de estimativa de custo, à p. 46, a cotação dos quilômetros excedentes. 

(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/caderno/servicos_transportes.pdf, acesso em 17/11/2015).  

2.3.3. Vide, por exemplo, o que consta na planilha do Anexo III do TR - D para os veículos categoria I: 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICA

ÇÃO 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

DE 

QUILOMETROS/MÊS 

(COM 

FRANQUIA) 

(A) 

VALOR 

UNITÁRI

O DO 

QUILOM

ETRO 

(B) 

 

T

OTAL 

(

A x B) 

 

VEÍCULOS CATEGORIA I  

DE PASSAGEIRO 

Com exclusividade de 13 

veículos, com capacidade para 5 

pessoas, incluindo o motorista 

20.000 KM 

(Com Franquia de 

15.600 KM) 

 R

$ 

2.3.4. Da mesma forma, o quadro de composição do preço do km por categoria de veículo (Anexo III do 

TR – C) prevê apenas o valor total do km e não discrimina o valor do km excedente (peça 4, p. 210).  

2.3.5. A planilha de composição de preços da Fast leva em conta a quilometragem incluída na franquia 

(peça 6, p. 59), o que é consolidado à peça 6, p. 69. O valor do quilômetro excedente apresentado pela referida 

empresa consta no quadro de composição de custos dos serviços, no qual se apresentam os custos por 

quilômetro/veículo, a exemplo do quadro de peça 6, p. 61.  

2.3.6. A empresa Fast apresentou lance de R$ 2.281.000,00 e a empresa Unique de R$ 2.290.000,00 (peça 

6, p. 58). Com a desclassificação da primeira e das demais concorrentes, a empresa Unique teve sua proposta 

aceita pelo valor negociado de R$ 2.026.812,00. 
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2.3.4. A título de ilustração, o mapa de preços dessas empresas se apresenta da seguinte forma, conforme 

consta à peça 19, p. 11, em face do valor negociado pela empresa Unique: 

 Empresa Fast 

(R$) 

Empresa 

Unique (R$) 

Subtotal da franquia (mensal) 190.166,62 154.552,00 

Subtotal anual s/ km excedente 2.281.999,44 1.854.624,00 

Subtotal do km excedente (mensal) 32.809,50 14.349,00 

Total com km excedente 2.675.713,14 2.026.812,00 

2.3.5. O edital não foi claro quanto à necessidade de cotação do valor do km excedente na planilha de 

composição de preço mensal e anual. Por sua vez, a empresa Fast não pediu esclarecimentos sobre a questão, 

mesmo considerando-se que os quilômetros excedentes estavam inclusos no total do objeto conforme planilha 

de peça 4, p. 18.   

2.3.6. Verifica-se também que a referida empresa fez a cotação desses valores no quadro de composição 

do preço do km por categoria de veículo (Anexo III do TR – C), ainda que essa despesa não estivesse 

discriminada nesse Anexo, sem que somasse essa quilometragem no total da planilha de preços, o que 

demonstra que a empresa estava ciente das omissões do edital e decidiu realizar cotação do preço global sem os 

referidos valores.  

2.3.7. Dessa forma, como a omissão no edital induziu o procedimento em questão e acarreta dificuldade 

de interpretação dos atos, propõe-se que seja autuado processo apartado para apurar quem são os responsáveis 

pela elaboração do termo de referência e do edital, solicitando, desde já, autorização para realizar as diligências 

e audiências necessárias ao esclarecimento dos fatos. 

Revogação do Pregão 8/2015 

3.  Letra “b” da oitiva: possibilidade de contratação antieconômica, visto que o valor do contrato que pode 

ser celebrado em razão do Pregão Eletrônico 9/2015 é superior àquele que seria assinado em decorrência do 

Pregão Eletrônico 8/2015, certame esse revogado, a princípio, de forma indevida.  

3.1. O Ministério do Esporte afirma que a Administração fez constar do Edital do Pregão 8/2015 cláusula 

indevida, exigindo como condição de habilitação (item 8 Da Habilitação, subitem 8.6.1) “registro ou inscrição 

da empresa licitante na entidade profissional, em plena validade”, o que constitui condição inadequada e 

restritiva de competitividade. 

3.1.1. Alega que o fato de terem sido registradas no Comprasnet 25 propostas de licitantes, obviamente 

não quer dizer que houve competitividade, mormente se várias empresas que registraram proposta não puderem 

ser habilitadas por não poderem cumprir o item 8.6.1. Prova disso seria o fato de que a própria Fast, primeira 

colocada naquele certame, assumiu não possuir o referido documento e alega que a exigência editalícia é 

desnecessária e por este motivo deveria ser simplesmente desconsiderada. 

3.1.2. Entende que o edital é a “lei” da licitação e que a Administração está estritamente vinculada ao 

edital, não podendo simplesmente desconsiderar cláusulas para beneficiar licitantes. Assevera que, insistir em 

manter a licitação, com cláusula indevida no edital, seria extremamente danoso aos princípios licitatórios, 

fundamentando-se em ensinamentos de Marçal Justen Filho (peça 23, p. 11). 

Análise 

3.1.3. A representante narra que, no Pregão Eletrônico 8/2015, apresentou o menor lance, no valor de R$ 

1.704.790,00. Após ter a proposta aceita e ser habilitada, a empresa Unique Rent a Car Locadora de Veículos 

Ltda., que vem prestando esse tipo de serviço ao órgão, interpôs recurso administrativo sob a alegação de que a 

empresa Fast Automotive teria violado o item 8.6.1 do edital de abertura, visto não ter apresentado o registro 

junto ao Conselho Regional de Administração (CRA). 

3.1.4. Nas contrarrazões ao recurso, a representante argumentou que o edital não exigiu registro naquele 

conselho profissional, tampouco poderia exigir em qualquer outro, pois não há um conselho profissional 

específico para fiscalizar as empresas locadoras de veículos. Assim, o item 8.6.1 se mostrara totalmente 

descabido para o objeto. 

3.1.5. A pregoeira oficial do certame decidiu revogá-lo, justificando o prejuízo à competitividade. A 

representante discorda do referido posicionamento por dois motivos: a competição não foi prejudicada, visto 

que houve a participação de 25 empresas na disputa; e como não há um conselho ou entidade responsável por 

fiscalizar a atividade, não há qualquer necessidade de comprovação, de modo que essa cláusula do edital teria 

sido desnecessária. 

3.1.6. À peça 1, p. 52, encontra-se o Despacho 1900/2015/COGEC/CGLOG, que revogou o Pregão 

Eletrônico 8/2015 utilizando os seguintes argumentos:  
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5. De efeito, tendo em vista razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, que apenas 

tomou conhecimento o ente licitante após a interposição de recursos, mais especificamente quanto à necessária 

fiscalização do Conselho Regional de Administração sobre a matéria locação de veículos com disponibilidade 

de motoristas, como previsto em edital. 

6. Logo, tratou-se de exigência que, contrariando o interesse público e os princípios basilares da Lei de 

Licitações, poderia representar uma ampla restrição de competitividade no certame, (...) 

3.1.7. O recurso que deu origem à revogação asseverou que o registro no CRA é obrigatório para 

empresas que terceirizam mão de obra de uma maneira geral, como restou assente no Acórdão 03/2011 do 

Conselho Federal de Administração, de 12/12/2008 (peça 1, p. 47-50). Alegou também que há diversos 

precedentes da Corte de Contas (Decisões 468/1996, 126/1999, 343/2002 e 384/2002, todas do Plenário) e do 

Judiciário, que demonstram a legalidade da exigência nos casos em que o objeto for locação de mão de obra. 

3.1.8. Devem ser consideradas duas questões que invalidam esses argumentos: primeiro, não foi exigido 

registro no CRA; segundo, o serviço não é intensivo de mão-de-obra e, ainda que assim fosse, a jurisprudência 

do TCU vem evoluindo em sentido contrário a esse entendimento.  

3.1.9. Conforme mencionado, a jurisprudência do TCU vem se assentando no sentido de não ser exigível 

das empresas de locação de mão de obra o registro nos CRA para participação nas licitações da administração 

pública federal. Somente nos casos em que a atividade fim das empresas licitantes esteja diretamente 

relacionada à do administrador é que a exigência de registro junto a Conselho Regional de Administração se 

mostraria pertinente. Esse não seria o caso, conforme decidido nos Acórdãos 116/2006 e 2.475/2007, ambos do 

Plenário, Acórdão 2.521/2003-TCU-1ª Câmara, Acórdão 2.308/2007-TCU-2ª Câmara e Acórdão 6.094/2013-

TCU-1ª Câmara. Recentemente houve deliberação acerca do recurso impetrado contra o Acórdão 6.094/2013-

TCU-1ª Câmara, ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão 4.608/2015-TCU-1ª Câmara. 

3.1.10. Esse entendimento se fundamenta no art. 1º da Lei 6.839/1980, o qual dispõe que a 

obrigatoriedade de inscrição de empresas em determinado Conselho é determinada segundo a atividade central 

que compõem os serviços da atividade fim. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que o registro de empresas no CRA somente será obrigatório em razão da atividade pela qual prestem 

serviços a terceiros e não em relação a funções secundárias exercidas no domínio de sua estrutura interna. 

Exigências nesse sentido podem ser interpretadas como restrição ao caráter competitivo do certame.  

3.1.11. Esse assunto ganhou outra dimensão no âmbito do Poder Judiciário quando o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - 2ª Turma (Apelação em Mandado de Segurança - RIP 05230214, Decisão 22/8/1995) 

entendeu que:  

já é corrente o entendimento de que não se obrigam as empresas cujas atividades fins não estão 

relacionadas diretamente com entidades regulamentadoras e fiscalizadoras de profissões, ao registro nesses 

órgãos. A apelada, empresa de conservação e limpeza não está sujeita a fiscalização dos Conselhos de 

Administração e de Engenharia e Agronomia, em virtude de que estas especialidades profissionais são utilizadas 

apenas como meio de obtenção de seus objetivos primordiais. A Lei 8.666/1993 quando exige da empresa 

registro ou inscrição na entidade profissional competente, refere-se àquelas cujas contratação faz-se necessário 

habilitação especial para a sua execução. As empresas de limpeza e conservação de prédios estão entre aquelas 

que prestam serviços comuns, cuja atividade não se exige habilitação prévia.  

3.1.12. A partir de então, no âmbito do Poder Judiciário, o entendimento dominante é de que as empresas 

cujas atividades fins não estejam relacionadas diretamente com entidades regulamentadoras e fiscalizadoras de 

profissões não são obrigadas ao registro nesses órgãos:  

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. AUSÊNCIA DE REGISTRO 

NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA.  

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NÃO É ATIVIDADE BÁSICA PARA OS EFEITOS DO ART. 1º 

DA LEI 6.829/1980. 1) A embargante, denominada “GP Guarda Patrimonial de São Paulo SC Ltda.”, é empresa 

de segurança, cujo objeto social é a “prestação de serviços. 3) de vigilância, escolta armada, segurança pessoal 

privada em estabelecimentos financeiros, indústrias, empresas, comércio, serviços, residências, áreas em gerais 

e afins”. (fls. 9). Resta evidente, portanto, que não tem como atividade fim a prestação de serviços privativos da 

profissão de administrador. 2) A inscrição da pessoa jurídica em conselho profissional só é obrigatória quando 

ela é constituída com a finalidade de explorar a profissão, seja praticando atividade fim privativa, seja prestando 

serviços profissionais a terceiros (art. 1º da Lei 6.839/1980), no que não se insere, obviamente, a simples 

“administração de pessoal”, que é atividade imanente ao funcionamento de toda e qualquer empresa que tenha 

empregados nego provimento ao recurso.(AC 200151015183272, Desembargador Federal POUL ERIK 

DYRLUND, TRF2 - OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, 19/08/2005)  

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20070828/TC-018-129-2007-1.doc


 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA É PRESTAR SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA. DESNECESSÁRIO O REGISTRO NO CRA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU 

SEGUIMENTO AO APELO. ART. 557 DO CPC. AGRAVO INTERNO. A decisão ora hostilizada foi clara ao 

reconhecer que a necessidade de registro de pessoa jurídica perante o Conselho de Administração encontra-se 

atrelada à atividade básica da empresa, que, na hipótese dos autos, é prestar serviços de vigilância junto a 

estabelecimentos financeiros, conforme consta de seu estatuto social, o que afasta a necessidade de registro, pois 

não tem por objetivo precípuo administrar. (…) Agravo interno não provido. (TRF – 2ª Região - AMS 

2002.02.01.033304-0 – Rel. Desembargador JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA – 6ª Turma Especializada - 

DJU 01/12/2008 – p.161).  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

ATIVIDADE BÁSICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES. 

NÃO OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. I - Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta 

colenda Oitava Turma, “a empresa que tem como atividade básica a segurança, vigilância ou transporte de 

valores não está obrigada a registrar-se no Conselho Regional de Administração, por inexistência de dispositivo 

de lei que a obrigue”. (AC 2002.36.00.004848- 4/MT, Rel. Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso, 

Oitava Turma, e-DJF1 p.425 de 11/02/2011). II - Remessa oficial desprovida. (REO 200137000066750, 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - OITAVA TURMA, 25/03/2011)  

3.1.13. Em 4/6/2013, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou a obrigação de 

registro da empresa de vigilância Combate Pernambuco Segurança de Valores Ltda. no Conselho Regional de 

Administração de Pernambuco (CRA/PE), para o exercício de suas atividades profissionais (APELREEX 27494 

– PE, publicado em 7/6/2013), constando da ementa do aludido julgado:  

(...) 3. A obrigatoriedade do registro de uma empresa em determinado conselho profissional se define em 

razão da atividade básica que ela exerce ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros (Lei nº 

6.839/1980, art. 1º). Entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça. 4. A empresa que exerce serviços 

de vigilância armada e desarmada não está obrigada a registrar-se no CRA, nem está sujeita à fiscalização do 

referido Conselho, por não exercer atividades peculiares à administração. 

3.1.14. No caso concreto, como o edital não aponta a entidade profissional competente e não houve 

qualquer questionamento ou impugnação quanto à matéria, tendo participado do certame 25 empresas, não há 

que se concluir que a exigência foi restritiva à competitividade. Poderia o órgão ter decidido de modo diverso. 

Contudo, como não há conselho profissional que fiscalize os serviços a serem prestados nessa contratação, a 

exigência foi, de fato, inadequada. Caso o certame estivesse em andamento seria o fato de se determinar que se 

retornasse o certame ao estágio de desclassificação da interessada. Contudo, em face da revogação e do início de 

nova licitação, deve ser acatado o ato da Administração, considerando a inadequação da exigência. 

Possível contratação antieconômica 

3.2. Quanto à alegação de possível contratação antieconômica no Pregão eletrônico 9/2015, o Ministério 

do Esporte informa que entre a apresentação da proposta de preços no Pregão 8/2015, na data de 29/6/2015, e a 

nova licitação, consubstanciada no Pregão 9/2015, na data de 6/8/2015, foi registrado no Ministério do Trabalho 

e Emprego, em 29/07/2015, nova convenção coletiva de trabalho 2015/2016 do SINDILOC-DF (convenção 

usada pela Fast), o que não foi mencionado pela Fast em suas razões. 

3.2.1. Acrescenta que a novel Convenção majorou valores salariais em mais de 8,34% na média, 

chegando a quase 10% para alguns dos salários, como o de motorista de veículos leves (o de maior utilização na 

contratação do ME), bem como majorou em quase 30 % o valor do vale refeição, entre outros acréscimos.  

3.2.2. Transpondo-se os aumentos para a planilha de formação de preços de mão de obra, considerando as 

incidências sobre praticamente todos os encargos, reservas e percentuais, tem-se que os preços ora praticados 

estão plenamente de acordo com os valores de mercado e não necessariamente são maiores do que os ofertados 

pela empresa Fast no Pregão 8/2015, ao contrário podem ser até menores. 

Análise 

3.2.3. Em face da informação prestada de que houve majoração nos valores salariais e benefícios da nova 

CCT do SINDILOC-DF e da verificação de que a empresa Fast também não incluiu a cotação do km excedente 

na planilha de formação de preços relativa ao Pregão 8/2015 (peça 6, p. 56-57), entende-se esclarecida a 

disparidade de preços entre a proposta da empresa Fast no Pregão 8/2015 e a da empresa Unique no Pregão 

9/2015, devendo a responsabilidade pelos erros no edital, que induziram à ausência de cotação dessa parcela da 

despesa, ser apurada em processo apartado, conforme já proposto no item 2.3.7, supra.   

Atendimento à diligência  

4. Foram solicitados esclarecimentos acerca da prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico 9/2015 

desde a data de encerramento do ajuste anterior (Contrato 24/2010) até o presente momento, discriminando, em 
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especial, os instrumentos jurídicos de contratação utilizados, os valores pagos, bem como as razões de o Pregão 

Eletrônico 8/2015, primeiro certame deflagrado para contratar o objeto, só ter sido aberto após o encerramento 

do contrato anterior. 

4.1. O Ministério do Esporte informa que o Contrato 24/2010 se encerrou em 15 de março de 2015, 

perfazendo o período total de sessenta meses de contratação, consideradas todas as prorrogações, e que o novo 

procedimento para contratação foi aberto em 15 de janeiro de 2015, portanto, sessenta dias antes da data de 

termino do antigo contrato, teoricamente prazo apertado para conclusão da nova contratação. No entanto, devido 

ao procedimento interno e a constante mudança de gestores não houve prazo para conclusão dessa contratação. 

4.2. Ratifica-se que não houve qualquer prejuízo ao Erário, pois a mesma empresa que prestava o serviço 

continuou a fazê-lo, mesmo sem contrato, mantendo os valores por quilometro rodado e os quantitativos do 

Contrato 24/2010, valores inclusive inferiores aos atualmente propostos na licitação contestada, por não terem 

sido repactuados desde o ano de 2012.  

4.3. Informa que os valores anteriormente contratados e ainda praticados são: veículos categoria I 

(veículos de passageiros básicos), R$ 4,14 por quilometro rodado; veículos categoria II (veículos executivos de 

passageiros), R$ 4,59 por km rodado; e, veículos categoria III (motocicletas), R$ 2,18 por quilometro rodado. 

Quanto aos valores totais pagos mensalmente, anexa planilha descritiva (peça 23, p. 19). 

4.4. Registra a reunião realizada com a Selog nas dependências do Tribunal de Contas da União, no dia 

31/8/2015, com representantes da Selog e representantes do ME, quando foram esclarecidos os pontos aqui 

dispostos, bem como foi encaminhado Ofício 193-2015/COGEC/CGLOG/DGI/SE/ME, protocolado no TCU na 

data de 17 de setembro de 2015 (peça 19), novamente esclarecendo as decisões tomadas e os pontos ora 

elencados. 

4.5. Quanto ao periculum in mora reverso, expõe que a Administração não possui contrato em vigor 

para a prestação do serviço objeto da presente avença, sendo necessária a revogação imediata da cautelar 

concedida com a continuidade da contratação, para evitar despesa sem respaldo contratual. 

Análise 

4.6. Ressalta-se das informações encaminhadas a execução de serviços sem cobertura contratual pela 

empresa Unique Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. a partir do término da vigência do Contrato 24/2010, 

em 15/3/2015, em violação ao art. 60, parágrafo único, e 62 da Lei 8.666/1993. O órgão teria a opção de 

prorrogar o contrato por mais doze meses, com base no art. 57, § 4º, da Lei 8.666/1993 ou celebrar um contrato 

emergencial até a nova contratação. 

4.7. Considerando o procedimento irregular, propõe-se que seja autuada representação por parte da Selog 

para apuração dos fatos e encaminhamento de audiência ao responsável. 

CONCLUSÃO 

5. A presente representação foi conhecida pelo Relator no Despacho de peça 17. 
5.1. O pedido de medida cautelar foi deferido, tendo sido determinada a imediata suspensão do 

andamento do Pregão Eletrônico 9/2015, em face de evidências de irregularidade na desclassificação da 

empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ: 04.201.934/0001-42) no Pregão Eletrônico 9/2015 e na 

revogação do Pregão 8/2015, que o antecedeu. 

5.2. A análise dos esclarecimentos prestados pelo órgão, ante a oitiva determinada pelo Relator, 

consolidou o entendimento já manifestado na instrução inicial de que, com base na jurisprudência predominante 

do TST, a empresa Fast Automotive não está obrigada a observar a convenção própria do sindicato dos 

motociclistas, ainda que essa se constitua em atividade diferenciada, conforme art. 511, § 3° da CLT. Dessa 

forma, a pregoeira optou por uma interpretação arbitrária da previsão editalícia, considerando que a ela não é 

facultado desconhecer a base legal e jurisprudencial que rege a matéria, devendo ser anulado o ato que 

desclassificou a representante no Pregão 9/2015 e dos atos posteriores a sua desclassificação, fazendo a licitação 

retornar a essa fase. 

5.3. Ante a exigência de registro ou inscrição da empresa licitante em entidade profissional no certame 

8/2015, entendeu-se que, como o edital não apontou a entidade profissional competente e não houve qualquer 

questionamento ou impugnação quanto à matéria, tendo participado do certame 25 empresas, não há que se 

concluir que a exigência foi restritiva à competitividade. Contudo, como à luz da atual jurisprudência não há 

conselho profissional que fiscalize os serviços a serem prestados a exigência foi, de fato, inadequada. Assim 

considerando a revogação do certame e o início de nova licitação, deve ser acatado o ato da Administração. 

5.4. Quanto à possível contratação antieconômica, em face da informação prestada de que houve 

majoração nos valores salariais e benefícios da nova CCT do SINDILOC-DF e da verificação de que a empresa 

Fast também não incluiu a cotação do km excedente na planilha de formação de preços relativa ao Pregão 

8/2015 (peça 6, p. 56-57), entende-se esclarecida essa questão. 
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5.5. Restou informada a execução de despesa sem cobertura contratual além de falta de clareza do edital 

quanto à obrigatoriedade de apresentação de todos os custos na proposta, à que se propõe processo apartado para 

apuração dos fatos.   

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

6. Com base no exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) revogar, com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno do TCU, a medida cautelar concedida pelo 

Ministro Relator, considerando o julgamento de mérito da presente representação; 

b) com amparo no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, fixar prazo 

de quinze dias para que o Ministério do Esporte torne sem efeito a inabilitação da empresa Fast Automotive e 

Turismo Ltda. (CNPJ: 04.201.934/0001-42) no Pregão Eletrônico 9/2015, anulando todos os atos subsequentes 

daquele certame, informando ao TCU, no prazo de vinte dias, as medidas adotadas, observando que ao 

prosseguir o certame: 

b.1)  nos casos em que couber, as planilhas de composição de preços mensal e anual apresentadas pelas 

licitantes deverão ser reelaboradas para detalhar a quilometragem excedente, deixando claro se esses valores 

compõem o preço global, pois, em caso contrário, a empresa deverá arcar com os custos relativos a essa parcela 

da despesa; e 

b.2) deverá ser negociada com a empresa que apresentar a melhor proposta preço global menor ou igual 

ao já negociado no Pregão 9/2015 com a licitante Unique Rent a Car, a qual foi consolidada em proposta de 

19/8/2015, sob pena de revogação do certame por interesse público (item 2.2 e subitens seguintes desta 

instrução); 

c) determinar à Selog que autue processo apartado de representação, com fundamento no art. 43 da 

Resolução - TCU 259/2014, autorizando desde já as diligências e audiências que se fizerem necessárias, com 

vistas a apurar: 

c.1)  responsabilidade pelos pagamentos de despesa sem cobertura contratual a partir do término da 

vigência do Contrato 24/2010, em 15/3/2015, com violação ao art. 60, parágrafo único, e 62 da Lei 8.666/1993 

(item 4 e subitens seguintes desta instrução); 

c.2) responsabilidade pela elaboração do termo de referência e do edital com modelos de planilhas não 

condizentes com a despesa a ser efetivada, uma vez que esses instrumentos não discriminam a despesa com os 

quilômetros excedentes, que devem fazem parte do valor global do contrato, resultando em critério de 

julgamento não condizente com a realidade do objeto a ser contratado; (item 2.3 e subitens seguintes desta 

instrução) 

d) comunicar à representante e ao Ministério do Esporte a deliberação que vier a ser proferida; e 

e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem 

prejuízo de que a Selog monitore o cumprimento da medida proposta na alínea “b”. 
 

É o relatório. 

 

  

 

VOTO 

Cuidam os autos de representação formulada pela empresa Fast Automotive e Turismo Ltda., 

com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, versando sobre supostas irregularidades na 

condução dos Pregões Eletrônicos 8/2015 e 9/2015, promovidos pelo Ministério do Esporte, que 

tiveram por objeto a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte 

terrestre de servidores, colaboradores e autoridades a serviço do órgão e ainda pequenas cargas, com 

franquia, em veículos de médio e pequeno porte, com motorista, combustível e seguro total, para 

atender as necessidades no Distrito Federal e entorno”. 

2. Registre-se que o Pregão Eletrônico 8/2015 foi revogado por constar, no entender da 

administração, cláusula indevida no edital. Ato contínuo, foi deflagrado, com o mesmo objeto, o 

Pregão Eletrônico 9/2015.  

3. Foram as seguintes as irregularidades apontadas pela representante: 

a) revogação indevida do Pregão Eletrônico 8/2015 para contratação do mesmo objeto do Pregão 

Eletrônico 9/2015 sob o argumento de falta de competitividade, sendo que o valor do contrato que 

poderá ser assinado em vista desse último é bem superior àquele que teria sido celebrado em virtude 
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do certame anterior, representando prejuízo ao erário; 

b) ausência de contraditório e ampla defesa quando da revogação do Pregão Eletrônico 8/2015; e 

c) desclassificação indevida no Pregão Eletrônico 9/2015, sob a justificativa de utilização de 

convenção trabalhista inadequada para cotar o valor de um dos itens da proposta de preço. 

4. Mediante despacho de 15/9/2015 (peça 17), adotei medida cautelar, determinando ao 

Ministério do Esporte a suspensão imediata do andamento do Pregão Eletrônico 9/2015, ante o 

entendimento de que estavam presentes nos autos os requisitos para tal providência, quais sejam, o 

fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio (fumus boni juris) e o risco de ineficácia 

da decisão de mérito (periculum in mora). Determinei, outrossim, a oitiva do órgão acerca das 

questões suscitadas nas alíneas “a” e “c” acima transcritas. 

5. Na oportunidade, observei que a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, quando 

da revogação do Pregão Eletrônico 8/2015, mostrou-se improcedente, porquanto ainda não havia se 

dado a adjudicação e homologação do certame, havendo precedentes na jurisprudência desta Corte de 

que o contraditório e a ampla defesa não são exigíveis nessa situação. Nada obstante, a alegação de 

restrição à competitividade, utilizada para a revogação da licitação, não restou devidamente 

comprovada, havendo também evidências de que a empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. teria 

sido indevidamente desclassificada no Pregão Eletrônico 9/2015.  

6. Presentes aos autos os resultados da oitiva, bem como de diligência junto ao Ministério, a 

Selog em nova análise ratificou o posicionamento anterior. 

7. Quanto à revogação do Pregão 8/2015, entendeu a unidade técnica que não foi configurado o 

alegado prejuízo à competitividade, ante cláusula restritiva no edital, relativamente à exigência de 

“registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional, em plena validade”. Fazendo 

alusão a deliberações exaradas no âmbito desta Corte e também do Poder Judiciário, e observando que 

não há conselho profissional que fiscalize os serviços a serem prestados nessa contratação, demonstrou 

que a exigência foi, de fato, inadequada.  

8. Contudo, ressaltando que não houve qualquer questionamento ou impugnação quanto a essa 

matéria e que participaram do certame 25 empresas, circunstância que não caracterizaria a restrição à 

competitividade, observou a unidade técnica que, caso o certame estivesse em andamento, o 

procedimento mais condizente a essa situação seria o retorno do certame ao estágio anterior à 

revogação, com alteração dos termos do edital correspondente. 

9. Nada obstante, em face da revogação e do início de nova licitação, defende a Selog o 

acatamento do ato da administração, posição com a qual manifesto concordância. Com efeito, não há 

que se falar em determinação saneadora no primeiro pregão, ante sua revogação e deflagração de outro 

certame de mesmo objeto, o qual, aliás, encontra-se em andamento. 

10. Com relação à desclassificação da empresa Fast Automotive e Turismo Ltda. no Pregão 

Eletrônico 9/2015, sob a justificativa de utilização de convenção trabalhista inadequada para cotar o 

valor de um dos itens da proposta de preço, a unidade técnica procurou demonstrar que tanto as 

decisões desta Corte quanto as do Poder Judiciário mencionadas pela administração não são capazes de 

sustentar o procedimento questionado. 

11. Destacou, ainda, a Selog que, mesmo que assim não fosse, a empresa teria observado a 

convenção do Sindmoto/DF, quanto ao piso salarial, apresentando cotação em valor superior ao 

estabelecido no acordo coletivo da categoria, circunstância que, a princípio, não deveria ensejar a 

desclassificação da Fast Automotive.  

12. Manifesto-me favoravelmente à conclusão dos pareceres, ressaltando que a garantia de todas 

as vantagens estabelecidas no acordo podiam ter sido confirmadas junto à licitante ou mesmo seladas 

quando da celebração do contrato, levando-se em conta, in casu, que o item questionado não se referia 

a categoria econômica dominante. 

13. Além dos pontos objeto da representação, a unidade técnica constatou falta de clareza no 

edital do Pregão Eletrônico 9/2015, no que diz respeito à necessidade de cotação do valor do km 

excedente na planilha de composição de preço mensal e anual. Nesses moldes, não há como efetuar 
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uma comparação entre as propostas e, portanto, realizar um julgamento objetivo da licitação. Ademais, 

falhas tão evidentes nas regras do certame podem ter desestimulado a participação de outros licitantes. 

14. Sendo assim e ante a necessidade de reelaboração das planilhas de composição de preços 

suscitada pela área técnica, considero que o encaminhamento mais apropriado para estes autos é no 

sentido de fixar prazo para que o Ministério do Esporte anule o Pregão Eletrônico 9/2015, 

promovendo, no caso de lançamento de outro certame, os ajustes que se fizerem necessários.  

15. Por fim, considerando o lançamento de dois editais com inconsistências e exigências 

desnecessárias e considerando, ainda, a execução dos serviços sem cobertura contratual – não se 

valendo o órgão, nesse caso, da opção de prorrogar o Contrato 24/2010 por mais doze meses, a teor do 

art. 57, § 4º, da Lei 8.666/1993 ou celebrar contrato emergencial –, concordo com a proposta de 

constituir apartado para apurar as responsabilidades por tais atos.  

Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 ACÓRDÃO Nº 299/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº 020.739/2015-0. 

2. Grupo II – Classe VII – Assunto: Representação.  

3. Interessada: Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ 04.201.934/0001-42). 

4: Órgão: Ministério do Esporte. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições e Logísticas - Selog. 

8. Advogados constituídos nos autos: Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24.749), Giovani 

Francisco Rocha Ewers (OAB/DF 40.173) e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Fast Automotive e 

Turismo Ltda., noticiando possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado pelo Ministério do 

Esporte, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte 

terrestre de servidores, colaboradores e autoridades a serviço do órgão e ainda pequenas cargas, com 

franquia, em veículos de médio e pequeno porte, com motorista, combustível e seguro total, para 

atender as necessidades no Distrito Federal e entorno; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. revogar, com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno do TCU, a medida cautelar 

adotada em 15/9/2015, que determinou a suspensão do andamento do Pregão Eletrônico 9/2015 

realizada pelo Ministério do Esporte; 

9.2. com amparo no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, 

fixar prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério do Esporte adote as providências com vistas à 

anulação do Pregão Eletrônico 9/2015, informando ao TCU as medidas implementadas, ante a 

ausência de detalhamento da quilometragem excedente nas planilhas de composição de preços mensal 

e anual apresentadas pelas licitantes e a falta de clareza quanto a esses valores integrarem o preço 

global, resultando em critério de julgamento não condizente com a realidade do objeto a ser 

contratado; 

9.3. dar ciência ao Ministério do Esporte da irregularidade constatada no Pregão 

Eletrônico 9/2015, relativamente à ausência de detalhamento da quilometragem excedente nas 
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planilhas de composição de preços mensal e anual apresentadas pelas licitantes, e à falta de clareza 

quanto a esses valores integrarem o preço global; e 

9.4. determinar à Selog que autue processo apartado de representação, com fundamento no art. 

43 da Resolução - TCU 259/2014, autorizando desde já as diligências e audiências que se fizerem 

necessárias, com vistas a apurar responsabilidades: 

9.4.1. pelos pagamentos de despesa sem cobertura contratual a partir do término da vigência do 

Contrato 24/2010, em 15/3/2015, com violação ao art. 60, parágrafo único, e 62 da Lei 8.666/1993; 

9.4.2. pela elaboração do termo de referência e do edital do Pregão Eletrônico 9/2015 com 

modelos de planilhas não condizentes com a despesa a ser efetivada, uma vez que esses instrumentos 

não discriminam a despesa com os quilômetros excedentes, que devem fazem parte do valor global do 

contrato, resultando em critério de julgamento não condizente com a realidade do objeto a ser 

contratado; 

9.4.3. pela elaboração dos editais dos Pregões Eletrônicos 8/2015 e 9/2015 com exigências de 

habilitação desnecessárias e inadequadas, que comprometeram a higidez dos certames; 

9.5. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à 

representante e ao Ministério do Esporte; 

9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do 

TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore o cumprimento da medida proposta no subitem 9.2.  

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0299-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário 

TC 034.785/2014-0. 

Natureza: Representação. 

Representante: Ministério Público junto ao TCU. 

Entidade: Petrobras Transporte S.A. 

Representação legal: Mariana Lewin Haft (OAB/RJ 114.831) e outros. 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO 

INTERNACIONAL REALIZADA NO ÂMBITO DA TRANSPETRO. DILIGÊNCIA. 

ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A QUASE TOTALIDADE DAS 

IRREGULARIDADES SUSCITADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO. 

CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto, como parte integrante deste relatório, a instrução produzida no âmbito da SecexEstatais, 

pelo Auditor Wallace Campanha Seifert, vazada nos seguintes termos: 
INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU, fundamentalmente, 

em razão de notícias veiculadas no Jornal Estado de São Paulo, em 3/10/2014, e no periódico Carta Capital, de 
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2/10/2014, acerca de supostas irregularidades no procedimento licitatório Convite Internacional 006.8.009.10.0, 

da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, cujo objeto é a aquisição de 20 comboios, constituídos por 80 

barcaças e 20 empurradores, destinados ao transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná, com parcela 

majoritária de recursos provenientes do Fundo da Marinha Mercante (peça 1, p. 1-4). 

HISTÓRICO 

2. Na instrução inicial (peça 2), foi proposta a juntada deste feito ao processo TC 025.692/2013-5 

(Relatório de Acompanhamento) para a realização de inspeções e diligências com o intuito de aprofundar a 

investigação dos fatos narrados na peça exordial e no Inquérito Civil Público 1.34.002.000320/2013-39, 

considerando que, após a instrução de mérito desta Secretaria de Controle Externo, o TCU recebeu informações 

da operação lava-jato e se tornou notório o fato de que o então Presidente da Transpetro estava sendo 

investigado por corrupção. 

2.1. No âmbito da citada fiscalização, no que tange as licitações dos vinte comboios (Promef Hidrovia), 

foi examinada pela equipe de auditoria a conformidade dos procedimentos adotados pela Transpetro aos 

princípios da legalidade, isonomia, competitividade, economicidade e publicidade, bem como se foram 

estabelecidos somente requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações a serem contratadas, em conformidade com a legislação vigente e com as 

determinações constantes dos subitens 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 1.888/2007-TCU-Plenário, in verbis: 

9.3.4. em instrumentos convocatórios de licitações e pré-qualificações, defina o objeto a ser licitado de 

forma clara e precisa, com indicação precisa de aspectos qualitativos e quantitativos, nos termos do item 1.3 do 

regulamento licitatório aprovado pelo Decreto nº 2.745/1998; 

9.3.5. abstenha-se de estabelecer em procedimentos licitatórios, inclusive de pré-qualificação, critérios 

classificatórios que utilizem como parâmetro de eliminação do certame a pontuação dos primeiros colocados, 

bem como previsão de limitação a um determinado número de qualificados previamente definido, por 

contrariarem os princípios da competitividade e da isonomia, limitando-se a estabelecer requisitos técnicos, 

jurídicos, financeiros e econômicos indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações a serem 

contratadas, com a estipulação de um mínimo de capacitação a ser atingido, nos termos do inciso XXI do art. 37 

da Constituição da República e das alíneas a e b do item 1.8 do regulamento licitatório aprovado pelo Decreto nº 

2745/1998; 

2.2 . Em complemento, para verificação do andamento das obras e do acompanhamento físico-financeiro 

dos contratos para construção dos comboios, procedeu-se a inspeção física no Estaleiro Rio Tietê Ltda. (ERT). 

2.3. As planilhas à peça 31 demonstram a situação dos contratos do Promef Hidrovias em setembro de 

2013 e em agosto de 2014, sendo que esta última atualização foi decorrente de reunião realizada com gestores 

da Transpetro, no TCU, especificamente realizada para tal fim. 

2.4. Nesta mesma reunião, foi informado que o primeiro comboio já havia sido entregue e que havia a 

possibilidade de atrasos nos demais, em função de seca atípica na região, o que dificultaria o lançamento dos 

comboios e consequentemente a entrega dos mesmos. 

2.5. Como achados não decorrentes da investigação das questões de auditoria, a equipe de fiscalização 

identificou no âmbito do TC 025.692/2013-5, em relação ao Promef Hidrovias, a contratação do ERT sem que 

houvesse, no edital, previsão para realização de avaliação econômico-financeira, com base nos fatos e 

argumentos a seguir expostos. 

2.5.1. Por ocasião do encaminhamento dos documentos licitatórios, a Transpetro informou que não foi 

realizada a análise econômico-financeira do ERT, vencedor do certame, tendo em vista que o modelo de 

contrato celebrado previa o primeiro pagamento (sinal) de 5% do valor dos 20 contratos, garantido por fiança 

bancária, e um segundo pagamento, no montante de 95% do valor do contrato, realizado integralmente, 

mediante a entrega de cada embarcação, contra apresentação de nota fiscal, certificado da classificadora e aceite 

da Transpetro. 

2.5.2. Entretanto, o modelo de pagamento acima informado não era a que constava do processo licitatório. 

A cláusula sétima da minuta contratual anexa ao Convite 006.8.009.10-0 (peça 35, p. 20-27) estabelecia forma 

de pagamento diversa. Em resumo, 5% seria pago na data em que o contrato tivesse eficácia (Subcláusula 7.1.1), 

41% seria realizado em parcelas mensais, com recursos oriundos da Transpetro (Subcláusula 7.1.2), e o restante 

na data de entrega do comboio (Subcláusula 7.1.3). 

2.5.3. Posteriormente, foi proposta pela futura contratada, e aceita pela Transpetro, a mudança na forma 

de pagamento, conforme se depreende do disposto no parágrafo 29 do DIP TRANSPETRO/DTM 36/2010 (peça 

36, p. 1-13), que contou com posicionamento favorável do jurídico, por meio do DIP 

TRANSPETRO/PRES/JURIDICO 443/2010 (peça 36, p. 13-20 e 22-31), e da Gerência Geral de Finanças, 

conforme DIP TRANSPETRO/DFA/GEFIN 158/2010, de 29/9/10 (peça 36, p. 20-21). 
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2.5.4. No citado DIP TRANSPETRO/DTM 36/2010, consta nos parágrafos 30 a 32 que, de acordo com o 

modelo proposto pelo consórcio vencedor, apenas a Transpetro tomaria financiamento e o consórcio utilizaria 

recursos próprios. Assim como no modelo anterior, o estaleiro receberia os 5% de adiantamento quando da 

entrada em eficácia dos contratos, mas no novo modelo receberia todo o pagamento restante apenas quando da 

entrega de cada comboio. Portanto, a Transpetro desembolsaria 95% do valor de cada comboio apenas quando 

da sua entrega e não ao longo da execução das obras. 

2.5.5. A companhia esclareceu, ainda, que o processo de licitação e o modelo de contrato de compra e 

venda padrão do Promef preveem, como cláusula de eficácia dos contratos, a obtenção de financiamento pelo 

comprador, com vistas à construção do navio. No decorrer do processo, o agente financeiro responsável pela 

operação realiza a avaliação de crédito do estaleiro. Caso não esteja em boa situação econômico-financeira, terá 

seu financiamento negado e seu contrato de compra e venda resolvido de pleno direito. 

2.5.6. No caso específico do Promef Hidrovia, informou a Transpetro que o estaleiro construtor optou por 

não tomar financiamento e utilizar seus próprios recursos para a execução do contrato. A consequente alteração 

na forma de pagamento dos navios teria se mostrado vantajosa à companhia, tanto no aspecto de risco de 

performance do estaleiro quanto no que se refere a custos financeiros, já que o pagamento de 95% da 

embarcação se dará somente após a entrega dos comboios. Mencionou, ainda, que o pagamento de 5% efetuado 

pela companhia, nos cinco dias subsequentes à eficácia dos contratos, encontra-se garantido por fiança bancária. 

2.5.7. As alterações acima expostas foram formalizadas pela assinatura do “Primeiro Termo Aditivo ao 

Contrato de Compra e Venda Condicionada de um Comboio” (peça 37), entre a Transpetro e o ERT, conforme 

pode se observar da nova redação a sua cláusula sétima, além de outras para se adequar ao novo modelo de 

financiamento. 

2.5.8. A equipe de fiscalização em sua análise ressaltou que, apesar dos 5% pagos inicialmente estarem 

cobertos por garantia bancária e os 95% restantes só serem pagos quando da entrega do comboio, a Transpetro 

acompanharia a construção do estaleiro e dos comboios, alocando profissionais para atuarem dentro do estaleiro. 

A proposta de realização do financiamento desta forma partiu do estaleiro, como forma de reduzir seus próprios 

custos financeiros. 

2.5.9. No entanto, pelo fato de o Promef não se tratar de uma simples compra de navio, mas sim de um 

programa que tem como um de seus objetivos reerguer a indústria naval, a equipe de fiscalização entendeu que a 

análise econômico-financeira se faz premente independentemente da forma de pagamento. Conquanto não haja, 

no caso concreto, maiores riscos para a Transpetro, a falta de uma avaliação da situação econômico-financeira 

do estaleiro prejudica o compromisso do Promef em garantir o desenvolvimento da indústria naval, uma vez que 

não há um diagnóstico completo da situação da indústria naval e do ERT, em específico, e aumenta a 

possibilidade do estaleiro vir a apresentar problemas financeiros que poderiam ter sido detectados (e evitados) 

antecipadamente. 

2.5.10. Com base no exposto acima, encaminhou-se proposta de dar ciência à Transpetro de que a 

elaboração de edital sem o estabelecimento das condições e exigências econômico-financeiras requeridas para a 

qualificação fere o disposto no item 5.3.1. do Decreto 2.745/98, bem como o art. 27, inciso III, da Lei 8.666/93. 

2.6. Com relação às informações constantes do Inquérito Civil Público 1.34.002.000320/2013-39, 

conforme Portaria 9, de 14/10/2013, aditada, ratificada e publicada em 26/3/2014 (peça 38), a equipe de 

fiscalização, constituída para o acompanhamento das ações do Promef (TC 025.692/2013-5), concluiu o 

seguinte, in verbis: 

Durante a revisão deste relatório de auditoria, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da 

República no Município de Araçatuba, encaminhou a esta Corte o Ofício 367/2014 - PRM/Araçatuba, referente 

ao Inquérito Civil Público (ICP) 1.34.002.000320/2013-39, relatando diversas supostas irregularidades, 

incluindo a instalação, operação e contratação do Estaleiro ERT Ltda para a construção de vinte comboios do 

Promef Hidrovias ... [peça 38 destes autos]. 

A análise do documento encaminhado identificou três questões relevantes relacionadas à presente 

auditoria, quais sejam: (i) os comboios contratados pela Transpetro possuem calado de três metros, enquanto o 

calado máximo das eclusas da Hidrovia Tietê-Paraná é de 2,70 metros ... [peça 38, p. 5, item 63, destes autos]; 

(ii) restrição à competitividade do certame em decorrência de edital dirigido ... [peça 38, p. 4, item 48, destes 

autos]; e (iii) risco de aumento de custos em decorrência da conversão para reais, de valores em dólares, em 

datas diversas das previstas ... [peça 38, p. 6, item 91, destes autos]. 

Quanto ao calado da hidrovia ser inferior ao exigido para o tráfego dos comboios, a Transpetro afirmou, 

por meio do TRANSPETRO/DTM 36/2010, que é possível a navegação na hidrovia em 97% do ano com calado 

de três metros ... [peça 36, p. 2, item 5, destes autos]. 
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Com relação ao segundo ponto, percebe-se, da análise do relatório da comissão de licitação, que foram 

convidadas vinte empresas brasileiras, seis empresas estrangeiras e outras seis empresas manifestaram interesse 

na sua inclusão como empresas convidadas ..., do que resultou na apresentação de propostas comerciais por seis 

consórcios ... Não há, portanto, nos autos, indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação. 

No que tange à última questão, ressalte-se que a cláusula 8.2 dos contratos firmados com a Transpetro 

para a construção dos comboios ... [peça 35, p. 27, destes autos] prevê que os preços contratuais a serem pagos 

em reais, resultantes da conversão de preços em dólares americanos, são fixos e irreajustáveis. 

Diante do exposto, não foram encontrados nos autos elementos que comprovem as supostas 

irregularidades relatadas nos autos do Inquérito Civil Público 1.34.002.000320/2013-39, relacionadas à presente 

auditoria. 

3. Instado a se pronunciar nos autos, o excelentíssimo Ministro Relator Vital do Rêgo, conheceu desta 

representação, rejeitando o seu apensamento ao TC 025.692/2013-5 e autorizando a realização das inspeções e 

diligências que se fizessem necessárias para verificar a conformidade do Convite Internacional 006.8.009.10.0, 

promovido pela Transpetro (peça 5). 

4. Em nova instrução (peça 6), após análise pormenorizada de cada um dos principais indícios de 

irregularidade (peça 6, itens 5 e 7), foram propostas diligências para colher informações/documentos necessários 

ao saneamento deste processo à Transpetro, à Caixa Econômica Federal, ao Departamento do Fundo da Marinha 

Mercante e ao Ministério Público Federal (peça 6, itens 9 a 12, respectivamente). 

5. As entidades e os órgãos acima identificados foram diligenciados, respectivamente, por meio dos 

Ofícios TCU/SecexEstataisRJ 501 (peça 14), 504 (peça 16), 502 (peça 9) e 503 (peça 15), de 30/7/2015. 

6. Em resposta às diligências referidas nos parágrafos anteriores, todos pronunciaram-se 

tempestivamente, apresentando as informações e/ou esclarecimentos solicitados juntados às peças abaixo 

identificadas: 

a) Caixa Econômica Federal – Ofício 170/2015/SUSAN/GESAN (peça 24), com dois anexos: cópia do 

último Relatório de Acompanhamento de Empreendimento Naval (RAEN), emitido em 23/10/2014 (peça 25), e 

resumo do Relatório de Estudo de Viabilidade Econômica do Projeto, elaborado pela Transpetro (peça 23); 

b) Departamento do Fundo da Marinha Mercante – Oficio 108/2015/DMM/SFAT/MT (peça 26), de 

28/8/2015; 

c) Ministério Público Federal – Ofício 707/2015-PRM/Araçatuba (peça 28), de 24/8/2015, acompanhada 

de duas mídias não digitalizáveis; e 

d) Transpetro – Carta TRANSPETRO/PRES/GAPRE/CI 107/2015 (peça 29), de 18/9/2015, 

acompanhada de CD. 

7. Importante frisar que nem todas as situações referidas na Portaria MPF 9 (peça 38), de 14/10/2013, 

referem-se à competência desta Corte de Contas, conforme se demonstra abaixo: 

a) Itens 1 a 29: referem-se a questões sobre a doação e arrendamento do terreno. Considera-se que são 

questões que estão no âmbito da esfera municipal. Apesar de haver menção à Transpetro no item 22, verificou-

se no Edital do Convite Internacional 006.8.009.10.0 que não houve por parte da Transpetro, exigência de 

instalação do estaleiro para construção dos comboios no município de Araçatuba (peça 33); 

b) Itens 30 e 31: referem-se à tributação de receitas de aluguel sobre a qual o MPF já havia consultado a 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba; 

c) Itens 32 a 36: referem-se, também, a questões sobre a doação e arrendamento do terreno de propriedade 

municipal; 

d) Itens 37 a 46: referem-se a questões ambientais ou de utilização/exploração do Cais do Terminal 

Hidroviário de Araçatuba no âmbito da esfera estadual (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

Cetesb; Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo; e 

Companhia Energética de São Paulo - Cesp); e 

e) Itens 47 a 94: referem-se ao processo de compra e venda condicionada de 20 comboios pela 

TRANSPETRO e apontam circunstâncias indicativas de: ocorrência de restrição de competitividade e de 

direcionamento no procedimento licitatório (48, 54 a 58, 60 a 62, 90); prática de sobrepreço (64, 82 e 83); 

incompatibilidade entre o calado operacional e dimensões das barcaças com os gabaritos das eclusas existentes 

na via, sobretudo durante o período de estiagem (63). 

8. As supostas irregularidades tabuladas na alínea ‘e’ do parágrafo anterior é que foram relatadas pelo 

Representante em sua peça inicial e motivaram as diligências acima relacionadas. Portanto, o exame técnico que 

se segue tratará separadamente de cada um destes indícios. 

EXAME TÉCNICO 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

Parte I - Suposta ocorrência de restrição de competitividade e de direcionamento no Convite 

Internacional 006.8.009.10.0 

9. Consoante o Inquérito Civil Público (ICP), autos 1.34.002.000320/2013-39, instaurado pelo Ministério 

Público Federal (MPF), as propostas dos seis consórcios licitantes foram apresentadas em 30/6/2010. O 

resultado final foi divulgado em 11/8/2010; a adjudicação em 30/8/2010; e a assinatura do contrato ocorreu em 

23/11/2010. Esta informação pode ser verificada no Relatório da Comissão de Licitação (peça 43, p. 1-10) que 

resume todo o histórico dos fatos. 

10. O Representante ressalta que embora o procedimento licitatório não impusesse o local de construção 

das embarcações, o consórcio vencedor, ERT, “... se comprometeu a instalar a sua indústria naval em 

Araçatuba” (peça 1, p. 2). 

10.1. Prossegue informando que o contrato de arrendamento da área onde foi construído o ERT, em 

Araçatuba, foi firmado em 10/2/2010, um mês antes da divulgação da licitação, e, ainda, antes da deflagração 

interna do procedimento. 

10.2. Houve “arrendamento da área do estaleiro, com o fim específico e declarado de construir os 

comboios a serem licitados, antes não só de conhecido o vencedor da licitação, como também de aberta, ou 

decidida, ou de deflagrada internamente na Transpetro, por arrendatário que viria a compor o consórcio 

vencedor, e por arrendante cujo presidente [da Cooperhidro, Cooperativa do Polo Hidroviário de Araçatuba] 

estivera na Transpetro, então na condição de secretário municipal, cerca de um ano antes do arrendamento, 

tratando de estímulo à indústria naval na região arrendada - projeto em que, depois, se envolveriam outros 

agentes públicos” (peça 1, p. 10). 

10.3. No mesmo sentido, colaciona-se trecho de notícia veiculada pela Carta Capital, em 2/10/2014 (peça 

1, p. 7-8): 

“O caso das barcaças encomendadas ao consórcio ERT é um dos que serão analisados nos processos sob a 

tutela do juiz federal Sérgio Moro. Além de não conseguir explicações sobre o atraso na entrega, os 

procuradores de Araçatuba desconfiam da seguinte sequência de fatos. Em dezembro de 2008, Carlos Farias, 

presidente da Cooperhidro, Cooperativa do Polo Hidroviário de Araçatuba, reuniu-se na Transpetro para tratar 

do tema barcaças. Em fevereiro de 2010, um mês antes da autorização da licitação, a Cooperhidro arrendou a 

área onde hoje se localiza o estaleiro para a SS Administração e Serviços. O contrato previa como encerramento 

de vigência o “término da construção dos comboios para a Transpetro”. Um mês depois, em 10 de março, o 

edital foi lançado em evento realizado na Feira de Cana-de-Açúcar de Araçatuba.” (grifou-se) 

10.4. Um dos indícios de ilicitude do certame apontado pelo MPF “...está consubstanciado no fato de que, 

no dia da publicidade da abertura do processo de licitação – 10/03/2010, algumas autoridades, dentre elas a 

Chefe do Executivo Nacional, anunciaram ‘que o estaleiro localizar-se-ia em Araçatuba’” (peça 1, p. 14). 

11.  A Transpetro informou (peça 29, p. 4, item b.2) que para nenhum Estaleiro era pré-condição para 

participação da licitação a comprovação da posse da área, somente exigida para a assinatura dos contratos. 

Portanto, não faz sentido assumir que o consórcio vencedor teve algum tipo de vantagem. 

12.  O fato de a Coperhidro ter arrendado para SS Administração e Serviços a área onde hoje se localiza o 

ERT um mês antes do lançamento do certame não representa por si só, indício de favorecimento, pois, com a 

finalidade de atrair o maior número de participantes para o certame, que seria iniciado no primeiro semestre de 

2010, foram efetuadas pela própria Transpetro apresentações públicas sobre a abertura de licitação para a 

aquisição de vinte comboios fluviais para o transporte de etanol pelo Rio Tietê-Paraná, como amplamente 

divulgado pela mídia em 15/1/2010 (peça 40). 

13.  Ainda sobre o referido arrendamento, ressalta-se, para fins de esclarecimento, que o estaleiro assinou 

termo de arrendamento sob condição suspensiva, que só produziria efeitos caso viesse a vencer a licitação que 

vinha sendo veiculada em meios de comunicação, da qual tinha interesse em participar, ex vi documento de 

arrendamento à peça 41. 

14.  A informação de que o estaleiro estaria localizado em Araçatuba também é equivocada, pois em 

nenhum momento foi fixado no edital de licitação e no projeto básico a ele vinculado (peças 33 e 34, 

respectivamente) este tipo de informação. Prova disso é que alguns consórcios apresentaram sua proposta 

técnica planejando a construção do estaleiro em outras áreas, conforme pode se observar nas notas 4 a 9 do 

Anexo III (peça 43, p. 12-23) ao Relatório da Comissão de Licitação, de 30/8/2010 (peças 43 a 45): 

a) Consórcio Arealva/MPG/CMI – O Consórcio informou que a confecção dos painéis e blocos que 

constituirão os cascos das barcaças e empurradores será realizada em duas unidades fabris, CMI e MPG, 

localizadas respectivamente em Mirassol (SP) e latajaí (SC). A união destes, bem como o término de fabricação, 

montagem mecânica, instalações elétricas e hidráulicas, inspeção e testes serão realizados no Estaleiro Arealva 

localizado na hidrovia Tietê Paraná no município de Araçatuba (SP), conforme se verifica na nota 9 ao Anexo 
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III do Relatório da Comissão de Licitação (peça 43, p. 22) e também se observa da Proposta Técnica, juntada 

parcialmente (peça 46, p. 5); 

b) Consórcio Egesa/Heromaio/Guarita – Canteiro de obras/Estaleiro, a ser localizado na hidrovia Tietê-

Paraná, no município de Barra Bonita/SP, em um terreno indicado pela Prefeitura a ser desapropriado na 

modalidade de utilidade pública, às margens do ERT, conforme se verifica na nota 6 ao Anexo III do Relatório 

da Comissão de Licitação (peça 43, p. 18) e também se observa da Proposta Técnica, juntada parcialmente (peça 

47, p. 7, 10 e 13); 

c) Consórcio Intecnial/NM Engenharia – o Consórcio informou que está em tratativas com os governos 

estaduais de MS e SP para definir a localização do estaleiro que poderá ser em Três Lagoas (MS), Aparecida de 

Taboada (MS) ou Araçatuba (SP), conforme se verifica na nota 5 ao Anexo III do Relatório da Comissão de 

Licitação (peça 43, p. 17); 

d) Consórcio Mendes Júnior/Concórdia – Estaleiro a ser localizado na margem esquerda do rio Paraná, no 

município de Rubinéia/SP, sendo o antigo canteiro de obras da construção da ponte rodo-ferroviária da rodovia 

SP-320, interligando São Paulo ao Mato Grosso do Sul, conforme se verifica na nota 7 ao Anexo III do 

Relatório da Comissão de Licitação (peça 43, p. 19) e também se observa da Proposta Técnica, juntada 

parcialmente (peça 48, p. 12); 

e) Consórcio Rio Maguari/SS Administração/ESTRE Petróleo – O Consórcio informou que irá adotar a 

mesma estrutura e layout já existente no estaleiro Rio Maguari em Belém (PA) em terreno já arrendado na área 

portuária do Distrito Industrial em Araçatuba (SP), conforme se verifica na nota 8 ao Anexo III do Relatório da 

Comissão de Licitação (peça 43, p. 20) e também se observa da Proposta Técnica, juntada parcialmente (peça 

49); e 

f) Consórcio Superpesa/SPI Astilleros/Estaleiro Vale Tietê – O consórcio optou por adequar a estrutura 

existente do estaleiro Vale do Tietê, conforme se verifica na nota 4 ao Anexo III do Relatório da Comissão de 

Licitação (peça 43, p. 16). 

15.  Cabe ressaltar que no próprio Anexo III do Relatório da Comissão de Licitação (peça 43, p. 20) é 

informado que a construção do estaleiro do Consórcio vencedor Rio Maguari/SS Administração/ESTRE 

Petróleo seria em área já arrendada na área portuária do Distrito Industrial em Araçatuba (SP) e não houve 

questionamento por nenhuma outra licitante, o que reforça a regularidade deste ato e a ausência de vantagem 

competitiva, conforme defendido nos parágrafos 11 e 12 acima. 

16.  Outra suspeita exposta no ICP 1.34.002.000320/2013-39 diz respeito à cessão de uso do terreno, 

onde foi construído o estaleiro ERT. Segundo a Cooperhidro tal cessão refere-se a incentivo comum para 

instalação de empreendimentos do porte de um estaleiro que irá desenvolver a economia e especializar a mão-

de-obra da região. Tal fato se observou também na área a serem construídos o canteiro de obras e o estaleiro do 

Consórcio Egesa/Heromaio/Guarita, em área desapropriada pelo município de Barra Bonita/SP como de 

utilidade pública. 

17.  O Representante também defende que há fortes indícios de que o consórcio vencedor, composto pelas 

empresas Estaleiro Rio Maguari S.A., SS Administração e Serviços Ltda. e Estre Petróleo, Gás e Energia Ltda., 

foi constituído antes de deflagrado o processo licitatório no âmbito da Transpetro, observando-se que a 

deflagração do procedimento licitatório foi efetivada mediante a solicitação DIP TRANSPETRO/DTM 3/2010, 

de 23/2/2010 (peça 32), enquanto o certame foi autorizado pela Diretoria da Transpetro, mediante a Ata 451, 

item 4, Pauta 039, de 4/3/2010 (peça 32). 

18.  Tal ilação também está equivocada, pois o ERT, composto pelas empresas Estaleiro Rio Maguari 

S.A., SS Administração e Serviços Ltda. e Estre Petróleo, Gás e Energia Ltda., foi constituído apenas em 

15/6/2010, conforme Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio encaminhado (peça 39), e, portanto, 

após a deflagração do processo licitatório em 23/2/2010. 

19.  Outra suposta irregularidade relatada pelo Representante em sua inicial diz respeito à publicação no 

site da Transpetro, em press release, da informação de que o ERT apresentara o menor preço um dia antes da 

abertura dos envelopes contendo as propostas, ocorrido em 10/8/2010. Este fato, de antecipação do resultado, 

uma vez comprovado, seria suficiente para macular todo o procedimento licitatório. Trecho de notícia veiculada 

pela Carta Capital, em 2/10/2014 (peça 1, p. 7-8), explicita esta irregularidade: 

“Em 9 de agosto, um dia antes da abertura das propostas, o site da Transpetro publicou o press release 

“Consórcio Rio Maguari (atual ERT) apresenta menor preço para construção de 20 comboios do Promef 

Hidrovia”, que antecipa a resultado do certame” (grifou-se) 

20.  Com relação à informação da publicação, em 9/8/2010, no sítio eletrônico da Transpetro do resultado 

da licitação relativa ao Convite Internacional 006.8.009.10.0, embora a abertura das propostas dos licitantes 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

tenha ocorrido em 10/8/2010; tal evento foi objeto de auditorias de informática efetuadas pelas empresas Oracle 

e Capgemini, contratadas pela Transpetro para a apuração do ocorrido (relatórios juntados à peça 42). 

21.  Por meio das auditorias de informática acima informadas, foi averiguado que a notícia original da 

Lista de Notícias sobre a licitação e o consórcio Rio Maguari foi incluída, no website da Transpetro, 

efetivamente no dia 11/8/2010. A data exibida na lista de notícias de 9/8/2010 foi introduzida manualmente, de 

forma equivocada, pelo usuário em 10/01/2011. Esta evidência, portanto, nada mais foi do que erro de digitação. 

22.  O Representante colaciona uma outra suposta impropriedade sobre o Sistema Logístico de Etanol, 

apontando indícios de antecipação do procedimento licitatório para a compra dos comboios. Esta diz respeito 

aos centros coletores de etanol – terminais de Araçatuba, Anhembi e Presidente Epitácio – onde estão previstas 

as operações de carregamento e descarregamento das barcaças com etanol, informando que os mesmos não 

estariam ainda construídos, nem devidamente licenciados para operação. (peça 1, p. 2) 

22.1. Robustece sua alegação informando que a empresa Logum Logística S.A., responsável pela 

construção desses terminais, foi constituída em 1/3/2011, e, portanto, não estava constituída quando da 

assinatura dos contratos (no total de vinte) para aquisição dos comboios (23/11/2010). 

23.  Sobre este fato, a Transpetro em resposta à diligência encaminhada, trouxe as seguintes informações 

(peça 29, p. 5-7), in verbis: 

A empresa Logum Logística S.A foi apenas a sucessora da empresa PMCC (Petrobras, Mitsui e Camargo 

Corrêa) no Projeto do Sistema Integrado de Etanol. 

Há registros de estudos para escoamento de etanol pela Hidrovia Tietê-Paraná que datam de 2005. Tais 

estudos fazem parte do planejamento da Petrobras desde 2009. Desde 2010, a PMCC, a Petrobras e a 

TRANSPETRO já desenvolviam estudos conjuntos neste sentido, tendo sido celebrado em 2010 um 

Memorando de Entendimentos formalizando tais intenções. Com a criação da Logum Logística S.A, em 2011, 

já composta pelas empresas Camargo Corrêa Construções e Participações S.A, Copersucar S.A, Cosan S.A. 

Açúcar e Álcool, Odebrecht Transport Participações S.A, Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, Uniduto Logística 

S.A, a mesma assumiu o que cabia à antiga PMCC em relação ao projeto, o que ficou evidenciado por meio de 

seu Acordo de Acionistas datado de 1/3/2011. 

Importante esclarecer que em que pese a assinatura dos Contratos entre TRANSPETRO e Estaleiro ERT 

datar de 23/11/2010, seus efeitos ficam suspensos até a efetivação das condições de eficácia, conforme cláusula 

contratual, o que somente ocorreu em Julho de 2011. (Grifou-se) 

24.  Entende-se que o fato de o Convite Internacional 006.8.009.10.0 ter ocorrido antes da criação da 

empresa Logum não representa antecipação do processo licitatório, pelos seguintes motivos: 

a) A Logum foi sucessora da PMCC no projeto do Sistema Integrado de Etanol, cujos estudos datam de 

2005; 

b) A complexidade da construção dos comboios é muito maior pois envolve uma fase inicial de 

construção de estaleiros locais o que, por si só, justificaria a antecipação do processo licitatório, mesmo não 

havendo os centros coletores construídos e licenciados; e 

c) A efetivação das condições de eficácia dos contratos somente ocorreu após a criação da empresa 

Logum. 

25.  Já no âmbito da execução contratual, o Representante informa que, conforme fatos narrados no citado 

inquérito, o estaleiro ERT recebeu, da Transpetro, a título de sinal, R$ 21.919.750,00 no dia 12/7/2011, 

referente a 5% do valor dos vinte contratos, de acordo com cópia do comprovante de depósito encaminhado à 

Procuradoria pela Transpetro, sendo até 29/7/2012 o prazo pactuado para a entrega do primeiro comboio. (peça 

1, p. 2) 

26.  Primeiramente, cumpre mencionar que a cláusula de pagamento de 5%, a título de adiantamento, 

quando da entrada em eficácia dos contratos, é cláusula padrão nos contratos do Promef. Não se trata de 

favorecimento ou direcionamento, pois estava prevista no item 7.1.1 da Cláusula Sétima da Minuta de Contrato 

– Anexo IX ao edital de licitação (peça 35, p. 20). 

27.  O Representante fala da questão dos atrasos na entrega dos comboios. Entretanto, entende-se que este 

fato não está relacionado diretamente com o tema que ora se analisa “suposta ocorrência de restrição de 

competitividade e de direcionamento no Convite Internacional 006.8.009.10.0” e, portanto, será analisado 

adiante. 

Parte II – Indícios de sobrepreço 

28.  O Representante relata que as investigações proferidas pelo MPF revelam que o preço final 

negociado com o consórcio vencedor, de US$ 239.165.857,88, para aquisição dos 20 comboios, é superior aos 

valores de referência da Caixa Econômica Federal (CEF) - US$ 217.582.400,00 -, do Departamento do Fundo 

da Marinha Mercante  (FMM) - US$ 228.259.947,53 -, e do EVTE da Transpetro - US$ 199.403.320,00. 
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29.  A Transpetro apresentou as seguintes alegações sobre o tema (peça 29, p. 13-15), in verbis: 

A equipe técnica do FMM, que analisa os pleitos, leva em conta o orçamento proposto para o projeto 

sob seus próprios parâmetros e premissas, ou seja, é comum haver glosas quando o Fundo entende que 

determinadas rubricas não são enquadráveis como passiveis de financiamento, o que não mantém relação com 

adequação do valor total. A mesma situação ocorre em praticamente todos os pedidos de prioridade que são 

analisados pelo FMM. 

Sendo assim, o valor priorizado pelo FMM não tem vinculação com o total dos Contratos de 

Compra e Venda assinados com o Estaleiro ERT que levam em conta a proposta mais vantajosa à 

Companhia, como foi o caso da proposta apresentada na época pelo Consórcio, que venceu a licitação com um 

preço aproximadamente U$ 36 milhões inferior em relação ao segundo colocado. 

Acrescentamos que, na época, questionamos as premissas utilizadas pelo FMM para as rubricas: 

Lucro - a equipe técnica do FMM arbitrou um percentual de 7%, parâmetro não adotado em nossa 

licitação. O orçamento da proposta vencedora contempla uma taxa de lucro de aproximadamente 9,8%, que 

consideramos razoável e compatível ao projeto principalmente considerando tratar-se de empresa nova; 

Despesas de Importação - a equipe técnica do FMM considerou aproximadamente 1,1% sobre as 

importações previstas (US$ 2.233.309,00), o que importa em um total de US$ 24.736,50, valor que 

consideramos insuficiente para cobrir os fretes e despesas alfandegárias. O orçamento da proposta vencedora 

considerou 6% sobre as importações, inclusos nestes tanto o valor de frete (4,5%) quanto despesas alfandegárias 

(1,5%), o que nos pareceu adequado. 

Quanto ao parecer da CEF o mesmo apresenta fragilidades tanto pelo fato dos preços base serem de 

2001 quanto, no nosso entendimento, pela precariedade da metodologia de cálculo. Prova disto é que este 

Agente Financeiro aprovou o financiamento com base na prioridade concedida pelo FMM, 

US$ 228.259.947,54. 

Ainda assim, o resultado do estudo da CEF, US$ 217.882.400,00, por não levar em consideração a 

instalação de equipamentos de alto valor agregado presentes no projeto da TRANSPETRO (bombas de carga 

submersas, propulsores azimutais...), apresenta-se compatível com nosso valor estimado de 

US$ 258.752.420,62. 

Quanto ao valor de US$ 179 milhões, tratava-se de estimativa inicial do custo total do projeto, 

elaborada em outubro de 2009, com base nos termos conceituais iniciais. Havia estudos em curso sobre a 

necessidade de ajustes no projeto, mas sem consenso técnico final. 

Estudos realizados posteriormente contemplaram a alteração do sistema de propulsão para o tipo 

azimutal, aumento das dimensões dos comboios para aumentar a capacidade de transporte de produto de 

cada barcaça de 1800 para 1900 metros cúbicos, instalação de bombas de carga submersas para garantir 

a redução do tempo de operação e minimizar a quantidade de resíduos no tanque. 

O orçamento detalhado do projeto, contemplando os ajustes necessários, já inclusos nas especificações 

técnicas das embarcações no momento de deflagração do processo licitatório, foi finalizado antes da abertura 

das propostas dos licitantes e totalizou USD 258,7 milhões. 

O preço celebrado no Contrato (US$ 239.165.857,88) foi cerca de 7,3% inferior ao orçamento 

elaborado para aquisição dos comboios. O EVTE elaborado com base neste valor, apresentado no item a.2, 

atestou a viabilidade do investimento. (Grifou-se) 

30.  A CEF afirmou (peça 24) que, como agente financeiro, avaliou apenas a capacidade financeira do 

tomador, ficando o risco de construção inerente ao projeto sob responsabilidade exclusiva deste. Complementou 

que o acompanhamento das obras pela Caixa, tem o objetivo específico de verificar se os recursos liberados 

estão sendo efetivamente aplicados no projeto. 

31.  O FMM se pronunciou à peça 26 e apresentou estudo detalhado, comparando inclusive com outros 

empreendimentos do Promef. Conforme exposto acima pela Transpetro a diferença para o valor do Consórcio 

vencedor de USD 10,9 Milhões, deve-se às premissas de “Lucro” e “Despesas de Importação”. 

32.  De fato, conforme se observa no Anexo XIII ao Relatório da Comissão de Licitação (peça 45, p. 20-

25), o orçamento de referência da Transpetro, na data da análise das propostas comerciais (19/10/2010), era de 

US$ 258.752.420,62, ou seja, 44,5% superior ao apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração para 

autorização do procedimento licitatório em comento. 

33.  Apesar do EVTE atualizado em 24/9/2010 (peça 50), para fundamentar a solicitação para assinatura 

dos contratos para construção dos 20 comboios, demonstrar um VPL positivo de US$ 9.970.166 e um índice de 

lucratividade (VPL/Valor presente dos investimentos) de 5,4% é óbvio que os mesmos são menores que os 

apresentados ao Conselho de Administração para autorização do procedimento licitatório. 
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34.  O Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás determina, no item 1.4 que 

“nenhuma compra será feita sem a adequada especificação do seu objeto e indicação dos recursos financeiros 

necessários”. A diferença entre o valor aprovado pelo Conselho de Administração e a estimativa final foi de 

US$ 78.952.420,62. O levantamento do valor correto, em função de sua relevância, influi na decisão a respeito 

de se “verificar se as condições econômico-financeiras justificam a contratação”. 

35.  Não há informações de que o Conselho de Administração tenha se pronunciado tempestivamente 

(antes da apresentação do resultado da licitação em 30/8/2010). Este fato representa a usurpação da competência 

do Conselho de Administração prevista no artigo 34, letra q, do Estatuto Social da Transpetro, pois sua 

manifestação só vem a ocorrer em um processo de contratação praticamente finalizado, de um Programa de 

Governo amplamente divulgado, e com seu resultado preliminar já divulgado na imprensa. 

36. Sobre a constatação acima será encaminhada proposta de determinação à Transpetro no sentido de 

somente inicie a fase pública dos certames licitatórios quando o projeto básico estiver aprovado e a provisão dos 

recursos financeiros suficientes para sua execução e conclusão integral esteja efetivamente feita, conforme item 

1.4 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, observando ainda que, nos casos 

excepcionais em que haja alteração significativa no montante de recursos financeiros necessários, adote 

providências para que não ocorram desrespeitos à cadeia de comando normativamente prevista. 

Parte III – Possível incompatibilidade entre o calado operacional e dimensões das barcaças com os 

gabaritos das eclusas existentes na hidrovia 

37.  O Representante informou que evidências levantadas pelo MPF colocam em dúvida a efetividade da 

operacionalização dos comboios na aludida hidrovia, uma vez que, de acordo com parecer técnico da 

Coordenacão-Geral de Projetos do FMM os comboios contratados pela Transpetro possuem calado de 3m, 

enquanto o calado máximo permitido nas eclusas da Hidrovia Tietê-Paraná e seus canais é de 2,70m (a 

concessionária ABS Tietê confirmou essa informação junto a referida Procuradoria). 

38.  A Transpetro sobre o tema defendeu expressamente que: 

Com base em estudo elaborado pelo DHST - Departamento Hidroviário da Secretaria de Transporte de 

São Paulo, que registrou a variação da Lamina d'água na região no período de 2006 a 2009, a TRANSPETRO 

especificou o calado dos comboios em 3,0 metros, considerando a possibilidade de navegar por cerca de 

180 dias por ano com carga adicional compatível com este calado, gerando maior receita para companhia 

sem, no entanto, impedir a navegação com calado de 2,70 no período restante. 
As Normas da DHN [peça 51, p. 44] estabelecem no seu artigo 3° o calado máximo de 2,70 metros para 

navegação segura na hidrovia Tietê - Paraná, mas também no parágrafo 1° do artigo 4° prevê autorização 

de calado superior caso as condições sejam favoráveis. 
Abaixo, seguem os artigos citados: 

Artigo 3° - As restrições físicas impostas pelas obras de engenharia existentes nas vias navegáveis do 

Tietê e do Paraná estabelecem as seguintes dimensões máximas permissíveis para os comboios 

… 

II - Comboio Tipo Tietê-Duplo: formado por grupo de chatas em linha, lado a lado mais 01(um) 

empurrador. 

- Comprimento Total............................ : 137,00 m 

- Boca  ................................................. :   22,00 m 

- Calado .............................................. :     2,70 m 

- Pé de Piloto ...................................... :      0,30 m 

… 

Parágrafo 1º - As dimensões máximas para formação dos respectivos comboios para passagem nas 

eclusas, vão navegáveis de pontes e canais navegáveis da Hidrovia Tietê-Paraná, divididas para cada trecho de 

navegação, são os indicados no ANEXO 1. 

Artigo 4° - As lâminas d'água mínima para embarcações que navegam no ERT, rio Piracicaba e afluentes 

navegáveis e sinalizados é de 3,00 m (três metros), enquanto que no rio Paraná, Paranaíba, Grande e afluentes 

navegáveis e sinalizados é de 4,00 m (quatro metros), considerando a cota mínima de navegação, definidas no 

ANEXO II, correspondendo a uma permanência de nível superior a 97% (noventa e sete por cento) do tempo. 

Parágrafo 1° - Caso as condições hidrológicas sejam favoráveis, as Administradoras da Hidrovia 

Tietê-Paraná poderão estabelecer, após autorização da autoridade marítima regional, a navegação e 

eclusagem com calado superior aos indicados no caput deste artigo. (grifou-se) 

39.  A Transpetro também encaminhou, em meio digital, os seguintes arquivos: 

a) Normas e Procedimentos da Garantia da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná - NPCF-2012 (peça 51); 

b) Normas de Tráfego nas eclusas da Hidrovia Tietê-Paraná – 2005 (peça 51, p. 35-94); e 
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c) Níveis d'água mínimo - Jan-2006 a Dez-2009 (planilha em Excel, item não digitalizável). 

40.  O FMM se pronunciou à peça 26 e informou (p. 8) que está em licitação pela Secretaria de Estado 

dos Negócios dos Transportes do Estado de São Paulo, através da licitação DH026/2010 a realização de obras 

para aumento da profundidade para 3,3 m entre o reservatório de Barra Bonita e Bariri. 

41.  Entende-se que a Transpetro em seu projeto considerou não apenas as condições operacionais atuais, 

bem como aqueles que poderiam vir a ser adotadas durante a vida útil do comboio e o prazo de construção dos 

mesmos. Ou seja, tentou-se imaginar qual seria o resultado dos diversos investimentos de ampliação da 

capacidade da Hidrovia que estão em andamento pelo Governo de São Paulo e pelo Governo Federal. 

42. Ressalta-se que quando as condições forem desfavoráveis pode haver deslocamento das barcaças, mas 

estas não estarão viajando com sua capacidade total de carga. 

43.  Por todo exposto, considera-se afastada também esta suspeita de irregularidade. 

QUESTÃO DOS ATRASOS 

44.  Conforme exposto no item 27, a questão dos atrasos não se vinculam às suspeitas de favorecimentos 

e direcionamento do Convite Internacional 006.8.009.10.0, mas notadamente à execução contratual. 

45.  Ressalta-se que, conforme verificação de todas as peças que compõem o processo licitatório 

apresentadas pela Transpetro, algumas juntadas nestes autos e já referidas na análise até aqui empreendida, o 

objeto da presente licitação era muito complexo, envolvendo a preparação de área para canteiro de obras e de 

um estaleiro, com diversas especificações técnicas, e também projetos detalhados e precificação de 

empurradores e barcaças componentes dos comboios. 

46.  Em que pese à informação acima, seis consórcios apresentaram propostas o que demonstra que houve 

concorrência no certame em comento. 

47.  O recurso apontado pelo Consórcio Mendes Júnior/Concórdia (peça 44, p. 3-29), constante do Anexo 

VII ao Relatório da Comissão de Licitação, denota problemas gerais de falhas na especificação técnica, e não de 

direcionamento, pois falhas apontadas na proposta técnica do consórcio vencedor, também aparecem em outras 

propostas, tal como problema de espessura das chapas. 

48.  Conclui-se, pela informação acima e pelos pedidos recorrentes de prorrogação de prazo para 

apresentação das propostas, que o prazo era muito exíguo, dada a complexidade do objeto a ser licitado. Essa 

escassez de tempo para escolher o melhor local para instalação e planejar adequadamente as etapas da 

construção do estaleiro e dos comboios, certamente, colabora com aumento do risco de não cumprimento dos 

prazos pactuados e demonstra que a Transpetro precisava acelerar seu processo de contratação. 

49.  Conforme informação passada pela equipe de fiscalização que esteve in loco observando as obras de 

construção do ERT nos trabalhos de campo no âmbito do último acompanhamento realizado por esta Secretaria 

de Controle Externo aos contratos decorrentes do Promef (TC 025.692/2013-5), ex vi item 2 desta Instrução e 

documentos juntados à peça 36, p. 32-37, foram apresentadas justificativas para os atrasos ocorridos até aquele 

momento, principalmente no que tange à preparação do terreno para a construção do estaleiro. 

50.  Há informação, na resposta da Transpetro à diligência encaminhada (peça 29, p. 17), que o assunto da 

presente Representação foi objeto da Auditoria Especial 201408039, conduzida pela Controladoria-Geral da 

União - Secretaria Federal de Controle Interno. Entretanto, o relatório da equipe de auditoria está tramitando 

internamente para despacho das instâncias superiores e, portanto, não se encontrava disponível para análise. 

51.  Considerando a relevância do tema, entende-se conveniente encaminhar proposta de determinação à 

CGU para que encaminhe a citada Auditoria Especial, acompanhada dos anexos que fundamentam os fatos e 

análises expostas, para que esta Secretaria de Controle Externo tome conhecimento das constatações por ventura 

existentes e possa adotar as medidas pertinentes. 

52.  Por fim, traz-se à baila uma questão relacionada com a escassez de prazo mencionada no parágrafo 

48. Quando da resposta ao Recurso de Reconsideração do Consórcio Mendes Júnior/Concórdia (peça 45, p. 6), a 

Comissão de Licitação ao tratar das não-conformidades das propostas técnicas defendeu o seguinte, in verbis: 

A Comissão registra que o julgamento das propostas técnicas não prevê a atribuição de notas; e também 

registra que todas as propostas técnicas apresentadas, sem exceção (inclusive a proposta do Consórcio 

Recorrente) contém não-conformidades, não-conformidades estas perfeitamente solúveis quando do 

detalhamento e desenvolvimento do projeto. 

A verificação de não conformidades em todas as propostas técnicas, com a classificação das 

mesmas, importou em tratamento isonômico de todos os concorrentes e preservou o princípio maior da 

licitação, que é o de assegurar o maior número de competidores, de modo a garantir a máxima 

competitividade, para que ao final se obtenha a melhor proposta, pelo que a Comissão decide por indeferir o 

pedido, e encaminhar a V. Sa para a competente avaliação e julgamento. (grifou-se) 
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53.  Os argumentos da Comissão de Licitação são compreensíveis no sentido buscar a isonomia de 

tratamento, mas na prática trata igualmente os desiguais e em consequência se afasta do fim que se quis atingir. 

O atingimento do objetivo maior da licitação é o de garantir a contratação da proposta mais vantajosa para a 

Administração e para isso a vinculação ao instrumento convocatório torna-se fundamental. 

54.  Para melhor se entender a impropriedade acima exposta e que a intenção da Comissão de Licitação 

pode não atingir aos objetivos aos quais se propõe, expõe-se um caso concreto: descumprimento ao item 3.2.2 

do projeto básico - Espessura das chapas inferior ao que foi solicitado no edital (peça 44, p. 20). 

54.1. A apresentação de projeto com chapas de 6,35mm, quando o mínimo exigível é 8mm, certamente 

impacta na quantidade total de aço a ser usado, no peso das unidades e por fim diminui o valor total do projeto. 

54.2. Provavelmente as outras empresas que apresentaram proposta comercial seguindo o projeto básico, 

apresentaram preço maior do que apresentariam e daí a mácula ao princípio da isonomia. 

54.3. Tudo indica que o Consórcio Rio Maguari/SS Administração/ESTRE Petróleo corrigiu o seu projeto 

e manteve os preços ofertados, pois os contratos foram assinados com chapas de 8mm. 

54.4. Entretanto, nessas condições, a Administração assume o risco de a mudança tornar a proposta 

apresentada pelo Consórcio contratado inexequível, o que vai repercutir negativamente na execução contratual. 

55.  Considerando, conforme exposto na parte final do parágrafo 48, que havia uma necessidade premente 

pela contratação no prazo mais exíguo possível, considerando que não há comprovação que este procedimento 

tenha mudado deliberadamente o resultado da licitação, considerando que não há comprovação de que as não-

conformidades do Consórcio vencedor tenha tornado o contrato inexequível, considerando que não há reporte de 

nenhuma outra impropriedade relacionada à conduta dos membros da Comissão de Licitação, considerando que 

não há nos autos elementos que demonstrem a má-fé dos mesmos, entende-se medida de extremo rigor chamá-

los em audiência para justificar tal procedimento apenas com base nesta impropriedade. 

56.  Contudo, não obstante essa consideração, o sentido de urgência em se chegar a um resultado final no 

Convite Internacional 006.8.009.10.0 pode ser considerado uma causa objetiva que levou a Administração a não 

observar os princípios constitucionais e legais que devem reger os procedimentos licitatórios sendo oportuno 

que se encaminhe proposta de determinação para que tal fato não ocorra mais futuramente. 

[...] 

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

65.  Entre os benefícios do exame desta representação pode-se mencionar o incremento da economia, 

eficiência, eficácia ou efetividade de entidade da Administração Indireta, e, no caso em comento, alinhado ao 

Plano Estratégico 2011 a 2015, no objetivo de contribuir para a melhoria da gestão e do desempenho da 

administração pública. 

66.  O encaminhamento de determinações para coibir a prática de atos ilegais ou antieconômicos, tendo 

como foco a prevenção do Erário, contribui para a melhoria da gestão e do desempenho da administração 

pública. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

67.  Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 

e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem 

prejuízo da expedição das seguintes determinações, em função da ocorrência de fatos diversos; 

b) determinar à Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, com fundamento no art. 250, inciso II, do 

RI/TCU, que: 

b.1) somente inicie a fase pública dos certames licitatórios quando o projeto básico estiver aprovado e a 

provisão dos recursos financeiros suficientes para sua execução e conclusão integral esteja efetivamente feita, 

conforme item 1.4 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, observando ainda 

que, nos casos excepcionais, em que haja alteração significativa no montante de recursos financeiros 

necessários, em função de novas premissas não considerada na orçamentação original, adote providências para 

que não ocorram desrespeitos à cadeia de comando normativamente prevista; (28 a 35) 

b.2) com relação a não desclassificação das propostas técnicas em desconformidade com o projeto básico, 

em respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia aos licitantes, da legalidade, 

da eficiência e sobretudo da garantia de contratação da proposta mais vantajosa para a Companhia, avalie a 

oportunidade e conveniência de se abrir novo prazo para apresentação das propostas escoimadas dos vícios 

existentes, nos processos licitatórios de grande relevância na modalidade melhor técnica e preço, em prol da 

elevada competitividade e de se manter o maior número possível de licitantes, quando houver um grande 

número de propostas técnicas em desacordo com o projeto básico; (itens 52 a 56) 

c) determinar à Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno, com fundamento 
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no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, considerando a relevância do tema, encaminhe a Auditoria Especial 

201408039, acompanhada dos anexos que fundamentam os fatos e análises expostas, para que esta Secretaria de 

Controle Externo tome conhecimento das constatações por ventura existentes e possa adotar as medidas 

pertinentes; (itens 50 e 51) e 

d) arquivar os presentes autos, consoante art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 

 

2. O Secretário-Substituto da SecexEstatais manifestou-se de acordo com a instrução. 

3. No dia 14/01/2016, foi juntado aos autos o Ofício n° 16/2016/SFAT/MT, por meio do qual a 

Srª Laira Vanessa Lage Gonçalves, Secretária-Substituta de Fomento para Ações de Transportes, 

solicita a este Relator “informações atualizadas para orientar decisão sobre financiamento com 

recursos do Fundo da Marinha Mercante à Petrobras Transportes S.A. para a aquisição de 

embarcações”. 

 É o relatório. 

  

 

VOTO 

 

Trata-se de representação formulada pelo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, 

Dr. Paulo Soares Bugarin, em razão de notícias veiculadas no Jornal Estado de São Paulo, em 

3/10/2014, e no periódico Carta Capital, de 2/10/2014, acerca de supostas irregularidades no Convite 

Internacional 006.8.009.10.0, realizado no âmbito da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro com 

vistas à aquisição de 20 comboios, constituídos por 80 barcaças e 20 empurradores, destinados ao 

transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná, com parcela majoritária de recursos provenientes do 

Fundo da Marinha Mercante. 

2. A presente representação atende aos pressupostos do art. 81, I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 237, 

VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, razão por que merece ser conhecida. 

3. Quanto ao mérito, da análise das informações contidas nos autos, reputo parcialmente 

procedente a representação em tela, pelas razões que passo a expor. 

4. Preliminarmente, impende ressaltar que as supostas irregularidades apontadas pelo 

representante em sua peça inicial, motivadoras das diligências efetivadas pela SecexEstatais, 

envolvendo o Convite Internacional 006.8.009.10.0, podem ser assim sintetizadas: a) ocorrência de 

restrição de competitividade e de direcionamento no procedimento licitatório; b) prática de sobrepreço; 

c) incompatibilidade entre o calado operacional e dimensões das barcaças com os gabaritos das eclusas 

existentes na hidrovia. Quanto a esses indícios de irregularidades apontados pelo Parquet 

especializado, concordo integralmente com a análise empreendida pela unidade técnica. 

5. Com efeito, em relação ao primeiro indício (restrição de competitividade e direcionamento na 

licitação), as suspeitas foram devidamente elucidadas, chegando-se à conclusão de que não houve 

favorecimento ao consórcio vencedor do certame. 

6. Quanto ao indício de sobrepreço, apesar de o mesmo ter sido afastado, foi verificado que a 

comissão de licitação pautou-se, para fim de julgamento das propostas comerciais, em orçamento não 

aprovado pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, em desrespeito ao art. 34, II, ‘q’, 

do Estatuto Social da Transpetro. 

7. Em razão da constatação acima, faz-se oportuno expedir determinação à Transpetro para que 

somente inicie a fase externa dos certames licitatórios quando o projeto básico estiver definitivamente 

aprovado e a provisão dos recursos suficientes à sua execução tiver sido efetivada, em conformidade 

com o item 1.4 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, devendo 

adotar, nos casos em que haja alteração significativa no montante de recursos alocados – em função de 

novas premissas não consideradas na orçamentação original –, providências para que não haja 

desrespeito à cadeia de comando normativamente prevista. 

8. Em relação ao terceiro e último indício (incompatibilidade entre o calado operacional e 

dimensões das barcaças com os gabaritos das eclusas existentes na hidrovia), restou comprovado que a 

Transpetro, em seu projeto, considerou não apenas as condições operacionais atuais, mas também 
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aquelas que poderiam vir a ser adotadas durante a vida útil dos comboios e o prazo de construção dos 

mesmos, haja vista os investimentos na ampliação da capacidade da hidrovia que estão sendo 

providenciados pelo Governo de São Paulo e pelo Governo Federal. Pertinentes, portanto, as seguintes 

considerações da unidade técnica: 
38.  A Transpetro sobre o tema defendeu expressamente que: 

Com base em estudo elaborado pelo DHST - Departamento Hidroviário da Secretaria de Transporte de 

São Paulo, que registrou a variação da Lamina d'água na região no período de 2006 a 2009, a TRANSPETRO 

especificou o calado dos comboios em 3,0 metros, considerando a possibilidade de navegar por cerca de 

180 dias por ano com carga adicional compatível com este calado, gerando maior receita para companhia 

sem, no entanto, impedir a navegação com calado de 2,70 no período restante. 
As Normas da DHN [peça 51, p. 44] estabelecem no seu artigo 3° o calado máximo de 2,70 metros para 

navegação segura na hidrovia Tietê - Paraná, mas também no parágrafo 1° do artigo 4° prevê autorização 

de calado superior caso as condições sejam favoráveis. 
[...] 

40.  O FMM se pronunciou à peça 26 e informou (p. 8) que está em licitação pela Secretaria de Estado 

dos Negócios dos Transportes do Estado de São Paulo, através da licitação DH026/2010 a realização de obras 

para aumento da profundidade para 3,3 m entre o reservatório de Barra Bonita e Bariri. 

41.  Entende-se que a Transpetro em seu projeto considerou não apenas as condições operacionais atuais, 

bem como aqueles que poderiam vir a ser adotadas durante a vida útil do comboio e o prazo de construção dos 

mesmos. Ou seja, tentou-se imaginar qual seria o resultado dos diversos investimentos de ampliação da 

capacidade da Hidrovia que estão em andamento pelo Governo de São Paulo e pelo Governo Federal. 

42. Ressalta-se que quando as condições forem desfavoráveis pode haver deslocamento das barcaças, mas 

estas não estarão viajando com sua capacidade total de carga. 

43.  Por todo exposto, considera-se afastada também esta suspeita de irregularidade. (grifei) 

 

9. Duas outras questões, no entanto, foram levantadas pela própria SecexEstatais. No que diz 

respeito aos possíveis atrasos na entrega dos comboios, sem reparos a análise e a proposta da unidade 

técnica, a seguir transcritas: 
45.  Ressalta-se que, conforme verificação de todas as peças que compõem o processo licitatório 

apresentadas pela Transpetro, algumas juntadas nestes autos e já referidas na análise até aqui empreendida, o 

objeto da presente licitação era muito complexo, envolvendo a preparação de área para canteiro de obras e de 

um estaleiro, com diversas especificações técnicas, e também projetos detalhados e precificação de 

empurradores e barcaças componentes dos comboios. 

46.  Em que pese à informação acima, seis consórcios apresentaram propostas o que demonstra que houve 

concorrência no certame em comento. 

47.  O recurso apontado pelo Consórcio Mendes Júnior/Concórdia (peça 44, p. 3-29), constante do Anexo 

VII ao Relatório da Comissão de Licitação, denota problemas gerais de falhas na especificação técnica, e não de 

direcionamento, pois falhas apontadas na proposta técnica do consórcio vencedor, também aparecem em outras 

propostas, tal como problema de espessura das chapas. 

48.  Conclui-se, pela informação acima e pelos pedidos recorrentes de prorrogação de prazo para 

apresentação das propostas, que o prazo era muito exíguo, dada a complexidade do objeto a ser licitado. Essa 

escassez de tempo para escolher o melhor local para instalação e planejar adequadamente as etapas da 

construção do estaleiro e dos comboios, certamente, colabora com aumento do risco de não cumprimento dos 

prazos pactuados e demonstra que a Transpetro precisava acelerar seu processo de contratação. 

49.  Conforme informação passada pela equipe de fiscalização que esteve in loco observando as 

obras de construção do ERT nos trabalhos de campo no âmbito do último acompanhamento realizado 

por esta Secretaria de Controle Externo aos contratos decorrentes do Promef (TC 025.692/2013-5), ex vi 

item 2 desta Instrução e documentos juntados à peça 36, p. 32-37, foram apresentadas justificativas para os 

atrasos ocorridos até aquele momento, principalmente no que tange à preparação do terreno para a 

construção do estaleiro. 

50.  Há informação, na resposta da Transpetro à diligência encaminhada (peça 29, p. 17), que o 

assunto da presente Representação foi objeto da Auditoria Especial 201408039, conduzida pela 

Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno. Entretanto, o relatório da equipe 

de auditoria está tramitando internamente para despacho das instâncias superiores e, portanto, não se 

encontrava disponível para análise. 
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51.  Considerando a relevância do tema, entende-se conveniente encaminhar proposta de 

determinação à CGU para que encaminhe a citada Auditoria Especial, acompanhada dos anexos que 

fundamentam os fatos e análises expostas, para que esta Secretaria de Controle Externo tome 

conhecimento das constatações por ventura existentes e possa adotar as medidas pertinentes. (grifei) 

 

10. No que concerne à questão da “não desclassificação das propostas técnicas em 

desconformidade com o projeto básico ou devolução das propostas comerciais com determinação de 

novo prazo para apresentação das propostas técnicas e comerciais escoimadas dos vícios apontados” 

(itens 52 a 56 da instrução), a SecexEstatais assim se manifestou: 
Por fim, traz-se à baila uma questão relacionada com a escassez de prazo mencionada no parágrafo 48. 

Quando da resposta ao Recurso de Reconsideração do Consórcio Mendes Júnior/Concórdia (peça 45, p. 6), a 

Comissão de Licitação ao tratar das não-conformidades das propostas técnicas defendeu o seguinte, in verbis: 

A Comissão registra que o julgamento das propostas técnicas não prevê a atribuição de notas; e também 

registra que todas as propostas técnicas apresentadas, sem exceção (inclusive a proposta do Consórcio 

Recorrente) contém não-conformidades, não-conformidades estas perfeitamente solúveis quando do 

detalhamento e desenvolvimento do projeto. 

A verificação de não conformidades em todas as propostas técnicas, com a classificação das 

mesmas, importou em tratamento isonômico de todos os concorrentes e preservou o princípio maior da 

licitação, que é o de assegurar o maior número de competidores, de modo a garantir a máxima 

competitividade, para que ao final se obtenha a melhor proposta, pelo que a Comissão decide por indeferir o 

pedido, e encaminhar a V. Sa para a competente avaliação e julgamento. (grifou-se) 

53.  Os argumentos da Comissão de Licitação são compreensíveis no sentido buscar a isonomia de 

tratamento, mas na prática trata igualmente os desiguais e em consequência se afasta do fim que se quis 

atingir. O atingimento do objetivo maior da licitação é o de garantir a contratação da proposta mais vantajosa 

para a Administração e para isso a vinculação ao instrumento convocatório torna-se fundamental. 

54.  Para melhor se entender a impropriedade acima exposta e que a intenção da Comissão de Licitação 

pode não atingir aos objetivos aos quais se propõe, expõe-se um caso concreto: descumprimento ao item 3.2.2 

do projeto básico - Espessura das chapas inferior ao que foi solicitado no edital (peça 44, p. 20). 

54.1. A apresentação de projeto com chapas de 6,35mm, quando o mínimo exigível é 8mm, 

certamente impacta na quantidade total de aço a ser usado, no peso das unidades e por fim diminui o 

valor total do projeto. 

54.2. Provavelmente as outras empresas que apresentaram proposta comercial seguindo o projeto 

básico, apresentaram preço maior do que apresentariam e daí a mácula ao princípio da isonomia. 

54.3. Tudo indica que o Consórcio Rio Maguari/SS Administração/ESTRE Petróleo corrigiu o seu 

projeto e manteve os preços ofertados, pois os contratos foram assinados com chapas de 8mm. 

54.4. Entretanto, nessas condições, a Administração assume o risco de a mudança tornar a proposta 

apresentada pelo Consórcio contratado inexequível, o que vai repercutir negativamente na execução 

contratual. 

55.  Considerando, conforme exposto na parte final do parágrafo 48, que havia uma necessidade 

premente pela contratação no prazo mais exíguo possível, considerando que não há comprovação que este 

procedimento tenha mudado deliberadamente o resultado da licitação, considerando que não há 

comprovação de que as não-conformidades do Consórcio vencedor tenha tornado o contrato inexequível, 

considerando que não há reporte de nenhuma outra impropriedade relacionada à conduta dos membros 

da Comissão de Licitação, considerando que não há nos autos elementos que demonstrem a má-fé dos 

mesmos, entende-se medida de extremo rigor chamá-los em audiência para justificar tal procedimento 

apenas com base nesta impropriedade. 

56.  Contudo, não obstante essa consideração, o sentido de urgência em se chegar a um resultado final 

no Convite Internacional 006.8.009.10.0 pode ser considerado uma causa objetiva que levou a 

Administração a não observar os princípios constitucionais e legais que devem reger os procedimentos 

licitatórios sendo oportuno que se encaminhe proposta de determinação para que tal fato não ocorra mais 

futuramente. (grifei) 

 

11. Após aduzir as considerações acima reproduzidas, a unidade técnica propôs a expedição de 

determinação à Transpetro com o seguinte teor: “nos processos licitatórios de grande relevância na 

modalidade melhor técnica e preço, em prol da elevada competitividade e de se manter o maior 
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número possível de licitantes, quando houver um grande número de propostas técnicas em 

desacordo com o projeto básico, avaliar a oportunidade e conveniência de se abrir novo prazo 

para apresentação das propostas escoimadas dos vícios existentes, em respeito aos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia aos licitantes, da legalidade, da eficiência e 

sobretudo da garantia de contratação da proposta mais vantajosa para a Companhia”. (grifei) 

12. Com as devidas vênias, discordo do teor dessa determinação alvitrada pela unidade técnica, 

basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, porque propostas técnicas em desacordo com o 

projeto básico anexo ao edital deverão, a teor dos arts. 43, IV e § 3º, e 48, I, ambos da Lei 8.666/93, 

abaixo transcritos, ser desclassificadas, exceto se contiverem erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, os quais poderão ser saneados pela própria comissão de licitação. 
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: (...) 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os 

preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de 

registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 

desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

[...] 

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

[...] 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; (grifei) 

 

13. Dispositivos de teor bastante similar são os itens 6.1, ‘d’, 6.7 e 6.11, todos do Regulamento 

do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, abaixo transcritos: 
6.1. As licitações serão processadas e julgadas com a observância do seguinte procedimento: (...) 

d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento convocatório, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

[...] 

6.7. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

[...] 

6.11. A Comissão fará a análise, avaliação e classificação das propostas rigorosamente de conformidade 

com o critério estabelecido no ato de convocação, desclassificando as que não satisfizeram, total ou 

parcialmente, às exigências prefixadas. (grifei) 

 

14. Em segundo lugar, as situações que justificam “abrir novo prazo para apresentação das 

propostas escoimadas dos vícios existentes” encontram-se perfeitamente delineadas no art. 48, § 3º, da 

Lei 8.666/93, senão vejamos. 
Art. 48. (...) 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de 

convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (grifei) 

 

15. Além de não existir tal previsão no Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado 

da Petrobras, é pacífico nesta Corte o entendimento de que a Transpetro encontra-se submetida ao 

disciplinamento da Lei 8.666/93. Assim sendo, é condição para que a entidade possa lançar mão da 

prerrogativa inserta no supracitado dispositivo legal que a situação concreta atenda aos exatos 

pressupostos do aludido dispositivo, quais sejam, ‘todos os licitantes inabilitados’ ou ‘todas as 

propostas desclassificadas’. 

16. Ad argumentandum, ainda que o projeto básico apresentasse falhas (o que não é o caso!), 

por fazer exigências incompatíveis com o objeto a ser executado, esse fato não autorizaria a comissão 
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de licitação a simplesmente desconsiderar tais exigências. Ao contrário, reforçaria a necessidade de o 

procedimento ser anulado e o projeto submetido a novo exame pelas áreas técnicas. Nesse sentido, 

impende trazer à colação o seguinte excerto do sumário do Acórdão 3.345/2015-Plenário: 
1. Ilegalidade no edital que restrinja a competitividade ou impacte a formulação de propostas não 

autoriza os responsáveis pela licitação a dispensar exigências previamente nele definidas. Ao contrário, 

exigem a anulação do procedimento, a correção da ilegalidade e a republicação do edital. 

2. A proposta mais vantajosa é a que apresenta menor preço e atende às demais exigências fixadas no 

edital. (grifei) 

 

17. A despeito dessas considerações, tendo em vista as atenuantes elencadas pela unidade 

técnica, considero que seria realmente medida de extremo rigor chamar em audiência os membros da 

comissão de licitação. E se tivesse que expedir determinação à Transpetro, seria tão somente no 

sentido de observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expressamente previsto no 

art. 3º da Lei 8.666/93 e materializado nos arts. 4º, caput, e 41, caput, da mesma lei, abaixo 

transcritos: 
Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 

1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, 

podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos. 

[...] 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. (grifei) 

 

18. Entendo, no entanto, desnecessária determinação dessa natureza, cabendo tão somente dar 

ciência da irregularidade constatada, a fim de que a Transpetro evite a sua repetição em futuros 

certames. 

19. Por derradeiro, estando os autos em meu Gabinete, deu entrada o Ofício n° 

16/2016/SFAT/MT, por meio do qual a Srª Laira Vanessa Lage Gonçalves, Secretária-Substituta de 

Fomento para Ações de Transportes solicita “informações atualizadas para orientar decisão sobre 

financiamento com recursos do Fundo da Marinha Mercante à Petrobras Transportes S.A. para a 

aquisição de embarcações”. 

20. Mais especificamente, solicita a este Relator “informar se a existência da investigação no MP 

e a apuração neste TCU implicam em impedimento à liberação de recursos do FMM para o agente 

financeiro cumprir com o contrato de financiamento celebrado com a Transpetro”. Solicita resposta 

com a urgência possível, “uma vez que a construção do comboio [segundo] já foi concluída, a CEF já 

solicitou os recursos do FMM para que a Transpetro honre seu compromisso junto ao estaleiro 

construtor e que o prazo previsto em convênio com o agente financeiro para o DMM cumprir suas 

obrigações no financiamento já está ultrapassado”. 

21. Uma vez que o presente processo já está em condições de ser apreciado por este Plenário, 

proponho seja encaminhada cópia do acórdão a ser proferido nesta oportunidade também à Secretaria 

de Fomento para Ações de Transportes/Departamento da Marinha Mercante, no âmbito do Ministério 

dos Transportes. 

 Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste 

Colegiado. 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 300/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 034.785/2014-0. 

2. Grupo II – Classe de Assunto: VII - Representação. 

3. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 

4. Entidade: Petrobras Transporte S.A. 
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5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro 

(SecexEstat). 

8. Representação legal: Mariana Lewin Haft (OAB/RJ 114.831) e outros. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador-Geral do 

Ministério Público junto ao TCU, Dr. Paulo Soares Bugarin, em razão de notícias veiculadas no Jornal 

Estado de São Paulo, em 3/10/2014, e no periódico Carta Capital, de 2/10/2014, acerca de supostas 

irregularidades no Convite Internacional 006.8.009.10.0, realizado no âmbito da Petrobras Transporte 

S.A. – Transpetro com vistas à aquisição de 20 comboios, constituídos por 80 barcaças e 20 

empurradores, destinados ao transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná, com parcela majoritária 

de recursos provenientes do Fundo da Marinha Mercante. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 81, I, da Lei 

8.443/92, c/c o art. 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, 

considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. determinar, com base no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU: 

9.2.1. à Controladoria-Geral da União que encaminhe a este Tribunal, mais especificamente à 

SecexEstatais, para exame e adoção das medidas cabíveis, o relatório da Auditoria Especial 

201408039, acompanhado dos respectivos anexos; 

9.2.2. à Transpetro que somente inicie a fase externa dos certames licitatórios quando o projeto 

básico estiver definitivamente aprovado e a provisão dos recursos suficientes à sua execução tiver sido 

efetivada, em conformidade com o item 1.4 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado 

da Petrobras, devendo adotar, nos casos em que haja alteração significativa no montante de recursos 

alocados – em função de novas premissas não consideradas na orçamentação original –, providências 

para que não haja desrespeito à cadeia de comando normativamente prevista; 

9.3. dar ciência à Transpetro de que: 

9.3.1. propostas técnicas em desacordo com o projeto básico anexo ao edital deverão, a teor dos 

arts. 43, IV e § 3º, e 48, I, ambos da Lei 8.666/93, ser desclassificadas, exceto se contiverem erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, os quais poderão ser saneados pela própria comissão 

de licitação; 

9.3.2. é condição para que a entidade possa lançar mão da prerrogativa inserta no 48, § 3º, da Lei 

8.666/93, que a situação concreta atenda aos exatos pressupostos do aludido dispositivo, quais sejam, 

‘todos os licitantes inabilitados’ ou ‘todas as propostas desclassificadas’; 

9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao 

representante, à Transpetro e à Secretaria de Fomento para Ações de Transportes/Departamento da 

Marinha Mercante, no âmbito do Ministério dos Transportes; 

9.5. arquivar os autos após as devidas comunicações processuais. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0300-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 
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GRUPO II - CLASSE I - Plenário 

TC-029.266/2011-4 [Apensos: TC-024.570/2014-1, TC-004.163/2010-9, TC-024.571/2014-8, 

TC-024.572/2014-4] 

Natureza: Embargos de declaração e Solicitação de parcelamento de dívida  

Unidade: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República (Seppir/PR) e Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas 

Responsáveis: Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas (CNPJ 03.321.004/0001-

60); Silvia Danieli Pinheiro Barbosa (CPF 766.980.252-91); Sotaque Propaganda Ltda.- ME (CNPJ 

02.703.904/0001-09); Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda.-EPP (CNPJ 01.890.832/0001-93) 

Recorrente: Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda. - EPP (CNPJ 01.890.832/0001-93) 

Representação legal: Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250) e outros 

 

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO 1731/2015-TCU-PLENÁRIO, 

PROLATADO EM PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E 

CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. CONHECIMENTO. 

REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO INSTITUTO AMAZÔNIA DE 

FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISAS E DE SILVIA DANIELI PINHEIRO BARBOSA. AUTORIZAÇÃO. 

 

RELATÓRIO  
 

 Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Valore Pesquisa de Opinião e 

Mercado Ltda. ao Acórdão 1731/2015-TCU-Plenário, bem como solicitação de parcelamento da dívida 

imputada pelo referido acórdão, formulada por Silvia Danieli Pinheiro Barbosa, na qualidade de 

presidente do Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas (peça 115). 

No tocante aos embargos de declaração, alega a embargante a ocorrência de omissões e 

contradições na decisão recorrida, conforme os seguintes termos de sua peça recursal: 

 

“(...) 

I - Atualização de endereços. Ciência do conteúdo do Acórdão Embargado. 

E observação importante sobre o requerimento reiterado ao final. 

Considerando o histórico de dificuldades de comunicação entre a embargante e o Tribunal, 

oferece-se a seguir os endereços onde pode ser localizada para eventuais comunicações/intimações 

futuras: 

1. Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda., por sua representante legal: 

SMPW quadra 9, conj. 4, lote 3, casa C, Brasília-DF 

2. Procurador ao final assinado: 

Endereço no rodapé. 

A propósito, informa a embargante e o próprio subscritor destes EDs o seguinte: 

Um: A embargante se mantém inativa há anos. E esta é a razão de não ter sido localizada no 

endereço formal existente (Q. 411, Bloco C, Asa Norte em Brasília). Nada mais funciona no endereço 

citado; 

Dois: No mesmo período a representante legal da empresa também mudou de endereço 

residencial. Deixou o endereço constante da peço 85 e passou a residir no endereço constante da 

Procuração ora anexada e acima explicitado; 

Três: coincidentemente, o subscritor dos presentes embargos também no mesmo período deixou 

de integrar a sociedade Cortês e Zupiroli Advogados e constituiu a sociedade Zupiroli, Rodrigues e 

Alves, no endereço abaixo. E, mesmo assim, não consta que tenha havido intimação em seu nome; 
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Quatro: assim, forçoso é concluir que, mesmo tendo havido o acolhimento do requerimento 

então formulado, quanto á devolução dos recursos, desta decisão formalmente nunca tomou 

conhecimento. 

A propósito, evidentemente, nem a embargante e nem o subscritor desconhecem os efeitos 

formais da intimação por edital, ocorrida por meio da publicação na seção 3 do DOU de 01/07/2014 

(peça 101 dos autos), ocorrida em nome da primeira. Contudo, é de se supor, também, que a 

representante legal da Embargante, com a empresa inativa, não tinha condições materiais de ter 

tomado conhecimento de uma publicação na Seção 3 do DOU apesar de manter formalmente o 

endereço utilizado pela Corte. 

Por estas razões e, também, por outro lado, a Embargante declara nesta oportunidade, estar 

ciente do inteiro teor do Acórdão ora Embargado, de modo que o lapso temporal para ventilar qualquer 

irresignação, a teor das diretivas regimentais e legais, inicia-se a partir dessa realidade ora afirmada. 

Tempestivo, portanto, os presentes Embargos de Declaração. 

Como se pode conferir dos autos, a comunicação do acórdão - Peças 126 e 130 foi realizada no 

mesmo endereço (q. 411, bloco C, salas 60.66 e 70), Asa Norte, Brasília-DF) em que restaram 

frustradas as intimações anteriores e que, por isso, levaram a intimação constante da peça 101 a ser 

feita por meio de edital. 

Ou seja, a Embargante somente tornou conhecimento do acórdão ora embargado, acessando o 

site do TCU e o respectivo processo. 

Por fim, neste item dos EDs, é preciso chamara a atenção para o fato de que, ao final destes 

Embargos alternativamente a Embargante reiterar o requerimento de devolução dos valores. 

Tal fato poderá soar estranho, uma vez que a Corte já acolheu pedido semelhante anteriormente. 

Contudo, tal como explicado acima e reiterado a seguir, formalmente a Embargante nunca tomou 

conhecimento desta decisão. 

Não por outra razão, certamente, constou do acórdão que ela não promoveu sua própria defesa - 

o que faz agora - gerando a condenação constante do Acórdão ora embargado. 

Assim, pede-se que, extraordinariamente, em nome do princípio do devido processo legal, com 

as garantias do contraditório e da ampla defesa que marcam indelevelmente a ação do TCU, que as 

razões de defesa apresentadas - também extraordinariamente nestes EDs, oram sejam consideradas e, 

se forem insuficientes para afastar a suposta responsabilidade, que a Corte, na esteira de precedentes 

que adiante serão lembrados - possibilite pela segunda vez que a Embargante faça o recolhimento do 

valor devido, com o julgamento posterior pela regularidade com ressalvas, ATÉ PORQUE A BOA FÉ 

É EVIDENTE NO CASO. 

Ps: tudo o que ora se afirma pode ser comprovado nas peças 46, 85, 89, 100, 101, 126 e 130 dos 

autos. Ou seja, a intimação da decisão que deferiu a oportunidade de recolhimento dos valores pela 

Embargante materialmente (não formalmente) não chegou ao seu conhecimento e a última decisão que 

a condenou ao recolhimento e multa também não ocorreu. 

Versam os autos sobre a prestação de contas acerca do Convênio 45, de 2006, firmado entre a 

União (Secretaria de Igualdade Racial da Presidência da República /SEPPIR) e o Instituto Amazônia, 

que tinha como objetivo principal identificar a percepção de identidade Social do Negro Amapaense a 

partir da memória de representantes negros que vivem em áreas remanescentes de quilombos (Projeto 

Identidade do Negro no Amapá).  

II - Dos fatos: 

Segundo a Corte, não restou comprovado que a Embargante, contratada no bojo desse Convênio, 

tenha efetivamente executado o projeto ‘Oficina de capacitação de 20 agentes sociais para 

reprodução do conteúdo da pesquisa através de palestras em todas as cidades do estado’, realizada 

nos dias 14 e 15 de maio de 2007, para o qual recebeu a quantia de R$ 28.750,00 (vinte e oito mil e 

setecentos e cinquenta reais). 

A Embargante, na fase defensiva, quedou-se inerte, tendo sido afirmada a sua revelia. 

Em função dessa realidade, o Acórdão embargado determina, de forma solidária, a condenação 

da Embargante à devolução da quantia acima destacada, corrigida monetariamente, ao pagamento de 
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multa, além de determinar à remessa da decisão embargada ao Ministério Público Federal, para a 

adoção das providências legais. 

Entende a empresa Embargante, não obstante, que o decisum embargado, assim como o Acórdão 

1924, de 2013, anteriormente prolatado, veicula omissões e contradições que inquinam data venia, o 

julgado ora recorrido. É o que se passa a demonstrar, de forma concisa. 

III - Contradições e Omissões do Acórdão embargado. 

Com efeito, afirma o Acórdão embargado que a Embargante, contratada para participação em 

oficina de capacitação, teria recebido antecipadamente recursos e não executado o objeto avençado. 

Não obstante, a própria convenente Instituto Amazônia, por sua representante legal, sempre 

afirmou nos autos que: 

a) A Embargante realizou duas palestras no auditório da Companhia de Eletricidade do Estado 

do Amapá - CEA, nos dias 14 e 15 de maio de 2007, sendo que a oficina foi planejada e executada 

pela mesma; 

b) Que a Embargante também fora contratada para serviços de organização, não podendo se 

restringir a questão às palestras e palestrantes. 

c) Que os serviços contratados foram efetivamente prestados pela Embargante. 

Ora, não cabia à Embargante Valore a guarda de comprovantes de presença dos participantes do 

evento, mesmo porque não era responsável por isso, de modo que exsurge contraditório afirmar a 

inexecução do objeto apenas em função da ausência desses documentos, cuja responsabilidade pela 

guarda e apresentação, como dito, era da Convenente que estava à frente do Convênio firmado com a 

Administração. 

Exigir-se que a própria empresa contratada dispusesse, por exemplo, de registro de presença dos 

participantes do treinamento, quando a responsabilidade pela organização era efetivamente do Instituto 

que ajustou o Convênio configura, na verdade, prova impossível, vedado no sistema jurídico, inclusive 

na seara administrativa. 

Desse modo, se a própria convenente afirma que a Embargante cumpriu o objeto, verte-se para 

ela e não para a ora Recorrente, a responsabilidade pela comprovação da ocorrência do evento, que de 

fato ocorreu como previsto. 

A antecipação dos recursos, por outro lado, configura mera irregularidade formal que não 

contamina o julgamento favorável à regularidade das contas, nesse ponto.  

Em outras palavras, a eventual inobservância de formalidades legais para a efetivação da 

contratação - matérias sobre as quais a Embargante não teve e não tem qualquer responsabilidade - não 

pode ensejar qualquer decisão que macule a regular participação da empresa no âmbito do Convênio 

045/2006. 

De mais a mais, além da regular participação da empresa Embargante no referido convênio, não 

houve perda patrimonial, haja vista que o uso das verbas públicas remunerou exclusivamente o serviço 

realizado. 

Assinale-se que o ônus de comprovar os requisitos da responsabilidade da Empresa nos supostos 

ilícitos descritos nos autos recai sobre o Tribunal de Contas da União que, à toda evidência, não se 

desincumbiu dessa tarefa, simplesmente porque nada se encontrará no sentido de asseverar a 

participação irregular da Embargante. 

Informa-se ainda que todos os valores recebidos pela empresa ora recorrente foram em 

contrapartida aos efetivos serviços prestados ao Instituto e ao Convênio, de modo que as falhas 

eventualmente existentes nos procedimentos iniciais da contratação, não tem o condão de macular o 

regular cumprimento do contrato firmado. 

Não há indícios ou mesmo alegação de superfaturamento nos preços cobrados pela Embargante. 

Não se pode negar à toda evidência, que os autos em vários outros pontos demonstram a 

ocorrência de falhas nos procedimentos administrativos e no manuseio de recursos públicos geridos 

através dos convênios firmado. Não tem essa realidade, contudo, a capacidade de contaminar a 

legalidade da participação da empresa Embargante nesse processo. 
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Vale destacar por outro lado, que em nenhum momento o Tribunal aventa a possibilidade da 

ocorrência de fraude, dolo ou má-fé dos dirigentes da empresa Embargante. Isso porque fraude, dolo 

ou desvio de verbas, não podem ser presumidos, não sendo possível extrair dos autos, de igual modo, a 

presunção de que a Valores praticou qualquer ilícito. 

Enfim, no curso da auditoria realizada pelo TCU não se produziu prova da lesividade ao 

patrimônio público ou mesmo prova contundente da ilegalidade na participação da Embargante no 

Convênio, de modo que a aprovação das contas, em relação à ela, é medida que se impõe. 

Contraditório, portanto, em vários pontos, o Acórdão embargado. Se a empresa Embargante 

participou regularmente de uma pequena parte do Convênio, tendo efetivamente cumprido suas 

obrigações e exaurido o objeto contratado, não há espaço para qualquer condenação solidária com 

outros apenados nos autos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração e de grave 

ilegalidade em face dos direitos constitucionais da referida pessoa jurídica. 

Nesse prisma, o que se tem efetivamente demonstrado nos autos, é a completa regularidade das 

ações da empresa Embargante e, como consequência, a total ausência de elementos que justifiquem ou 

fundamentem a acusação de fraude ou inexecução dos serviços, de modo que o julgado é omisso e 

contraditório. 

IV - Ausência de má-fé na conduta do dirigente da empresa Embargante. 

Todas as ações adotadas pela empresa foram no interesse público de bem cumprir a sua parte no 

convênio firmado. 

Agiu o responsável pela empresa Embargante sob o pálio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, respeitando os interesses da Administração Pública e do Instituto contratante. 

Não há em todo o procedimento descrito nos autos qualquer mácula que leve a caracterização de 

prática de má-fé ou da fraude pelo representante da empresa ora Recorrente. 

O Tribunal tem sido bastante sensível à atuação pautada pela boa fé. Nesse sentido, a Corte tem 

se posicionado: 

‘Acórdão 48/2001 - Plenário - Número TC-0048-11/01-P - Processo 014.825/1995-3 

(...) 

10.As justificativas apresentadas demonstram, em linhas gerais, que não houve má-fé por parte 

dos responsáveis, não tendo nenhum deles se locupletado com dinheiro público, e que em nenhum 

momento houve a intenção de causar dano ao erário. Todos agiram no estrito senso do cumprimento 

do dever (...) (g.n.)’  

Da mesma forma: 

‘Acórdão 149/1998 - Primeira Câmara  

Número Interno do Documento  

AC-0149-09/98-1 

Ementa 

Prestação de Contas. CMB. Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as 

contas em virtude da contratação de empresa com dispensa de licitação. Falhas de caráter formal. 

Provimento. Insubsistência de itens do acórdão. Contas regulares com ressalvas. Quitação. 

Determinação. 

Dados Materiais 

Acórdão 149/98 - Primeira Câmara - Ata 09/98 

Processo TC-010.486/95 -0 (apenso: TC-007.826/94 -0) 

Voto do Ministro-Relator 

(...)2. Quanto ao mérito, entendo que a questão central aqui tratada pode ser assim resumida: as 

contratações efetuadas com dispensa de licitação às vésperas das comemorações do tricentenário da 

CMB, consideradas irregulares pelo Tribunal no âmbito do TC-007.826/94-0 (apenso a estes autos), 

seriam suficientes para macular a gestão dos responsáveis no exercício de 1994 e ensejar o julgamento 

pela irregularidade? 3. Inicialmente, gostaria de destacar alguns aspectos, extraídos desse processo e 

também do TC-007.826/94-0, que me parecem relevantes para o deslinde da questão: - a par das 

contratações questionadas, não foi assinalada nenhuma outra irregularidade nas contas, além de falhas 
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consideradas de caráter formal; - não foi constatado dolo, locupletamento ou má-fé dos responsáveis; - 

os valores envolvidos nos atos inquinados correspondem a US$ 67,214.00, e o faturamento da empresa 

no exercício de.1994 foi da ordem de US$ 215,693,936.00; (...)4. A partir dos poucos mas relevantes 

dados mencionados, verifica-se que, no exercício em comento, a CMB apresentou um resultado 

bastante favorável. A missão institucional da empresa foi cumprida com competência... (...)5. A par de 

considerar as contratações impugnadas insuficientes para macular as contas da empresa, no meu modo 

de entender, essas foram adequadamente justificadas pelos requerentes diante das circunstâncias. (...)’  

Ou seja, em nenhum momento nos autos, se constatou alguma falha insuscetível de correção, 

nem prática de conduta orientada por má-fé ou dolo. Por outra banda, não se verificou qualquer 

prejuízo ao erário ou infração aos princípios que regem a Administração Pública. De tal forma que é 

possível concluir que os achados configuram, como se estar a reiterar, no máximo falhas de natureza 

formal, de responsabilidade de terceiros e que não justificam, com todo o respeito, a devolução de 

recursos, pela Embargante, e a aplicação de multa. 

Tudo isso, pois, seguramente reclama, em sede infrigente, o reexame do julgamento para 

restabelecer o ambiente de justiça para com a Embargante, que sempre pautou sua atuação orientada 

pelos princípios que regem a Administração, trabalhando incansavelmente para concretizar o interesse 

público que envolve as políticas públicas objeto do Convênio firmado. 

A reformar o quanto se afirma, traz-se abaixo outros julgados, onde esse Egrégio Tribunal de 

Contas da União, seguindo e aplicando os princípios que decorrem do Estado Democrático de Direito, 

tem conferido especial relevo às falhas não orientadas por má-fé ou dolo. Confiram-se os julgados, 

verbis: 

‘EMENTA - PEDIDO DE REEXAME. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 

PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA CONDUTA DO RESPONSÁVEL EM 

FACE DO CASO CONCRETO. PROVIMENTO PARCIAL. 

1. O juízo de aplicação de sanção deve considerar não só a gravidade da infração em causa mas, 

também as circunstâncias envolvidas na conduta do administrador faltoso, sendo possível que tais 

circunstâncias influam na convicção de modo a afastar a cominação das penalidades previstas, sem que 

tal fato constitua precedente em face de infrações da mesma natureza. 2. Dá-se provimento, no todo ou 

em parte, à peça recursal, tornando insubsistentes itens do acórdão recorrido, ou dando-lhes nova 

redação, quando os interessados em grau de recurso, em face do caso concreto, conseguem demonstrar 

que as circunstâncias em que se deram os fatos influenciaram sobremaneira na conduta do 

administrador faltoso, tornando-a plenamente escusável. VOTO - (...) 2. Quanto ao mérito, registro que 

o fato que levou à aplicação de multa aos responsáveis, ora recorrentes, por dispensa indevida de 

licitação, foi, basicamente, a falta de planejamento dos gastos do Incra/DF, representada pela 

morosidade dos responsáveis ‘em deflagrar, a tempo, processo licitatório regular para nova contratação 

terceirizada de recepcionistas para a entidade. - (...). 9. Em conclusão, entendo remanescer a 

constatação de que a situação emergencial alegada na contratação direta tenha sido criada por 

exclusiva culpa da administração, que se descurou de acompanhar pari passu a execução do contrato 

de modo a reconhecer-lhe, com a devida antecedência, a situação de improrrogabilidade. Mas entendo 

que a gravidade da falha foi sobremodo reduzida, principalmente pela inexistência de elementos de 

dolo ou má-fé, como reconhece a própria unidade técnica, circunstância essa reforçada pela anuência 

do setor jurídico da entidade à contratação direta. Aproveita também à avaliação da conduta subjetiva 

do agente, o seu pouco tempo na função. 10. Objetivamente falando, não há falar em dano, quer de 

natureza financeira, quer pela ofensa jurídica ao princípio da licitação, que foi mínimo corno 

explicado. Portanto, entendo que a irregularidade assim despida de elementos mais gravosos torna a 

conduta dos agentes plenamente escusável, não justificando mais sua apenação com a multa prevista 

no art. 58, inciso li, da Lei 8.443/1992, ainda mais em montante quase quatro vezes superior à 

remuneração mensal de um dos responsáveis. (...)’. (Acórdão 87/2007 — Plenário) 

(...) 11. Em síntese, considero que os vícios identificados no procedimento licitatório sob exame 

não foram afastados pelos esclarecimentos prestados pela COMDEPI. Entendo ainda que, dada a 

gravidade da irregularidade apontada, deva ser determinar à mencionada empresa a adoção de medidas 
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tendentes a promover a anulação da Concorrência ora examinada. E, também, que se deva determinar à 

Secex/PI que proceda ao acompanhamento de eventual novo certame licitatório que vier a ser 

conduzido por aquela empresa. Por último, anoto que não vislumbro a necessidade de apenação de 

nenhum dos responsáveis, tendo em vista a inexistência de má-fé e o enfrentamento de questões fático-

jurídicas de razoável complexidade por aqueles gestores. (...)’ (Acórdão 34/2005 - Plenário). 

‘ (...). Uma vez observado que os recursos foram aplicados no objeto do Convênio, que não 

houve desvio ou desfalque de dinheiro público federal, tampouco, má-fé ou locupletamento por parte 

do Responsável, devem as presentes contas ser julgadas regulares com ressalva, sem prejuízo de se 

determinar ao Município de Lagarto /SE a adoção das providências necessárias para que os 

equipamentos dos kits tecnológicos recolhidos ao depósito da Secretaria Municipal de Segurança 

sejam utilizados nas escolas a que foram destinados.’ (...)’ (Acórdão 57/2002 - Segunda Câmara) 

‘ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, é 

diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos 

responsáveis da CBTU, sem, contudo, aplicar-lhe sanção, considerando que: a) as irregularidades 

apontadas no Pregão n 2 002/2002-DELIC/AC-CBTU e na Concorrência 002/2002-DELIC:AC/CBTU 

e nos respectivos contratos de nºs 023/2002-DA e 035/2002-DA, deixaram de existir após ser 

decretada, pela Via administrativa, a anulação dos certames, bem como dos contratos deles 

decorrentes; b) não foi constatado a existência de dano ao erário; c) a inexistência de dolo, má-fé, ou 

outra conduta punível por parte dos gestores; ()’ (Acórdão 682/2006 — Plenário). 

Pedido de Reexame contra decisão que conheceu de representação, julgou-a procedente e aplicou 

multa ao ex-dirigente da entidade. Conhecimento. Contratação de instituição sem fins lucrativos, 

mediante dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, para prestação 

de serviços não compreendidos como de ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional. Razões 

recursais insuficientes para alterar o juízo de mérito anteriormente firmado por esta Corte, mas capazes 

de demonstrar a inexistência de má-fé por parte do responsável. Provimento. Insubsistência da multa. 

Ciência ao recorrente. (Acórdão 1066/2004 - Plenário) 

Requer-se, portanto, que a Corte, reconhecendo as contradições e omissões apontadas, reanálise 

d julgado, excluindo ao final a Embargante dá rol de responsáveis nesse feito. 

Na eventualidade da Corte manter, em sede do presente Recurso, a condenação da Embargante, o 

que se admite apenas para argumentar, requer-se, alternativamente, que o Tribunal analise, a partir da 

existência da boa-fé com que se pautou a Empresa e seus responsáveis, a possibilidade de devolução 

dos recursos auferidos com o trabalho prestado no bojo do Convênio, sem as penalidades inerentes a 

esse julgamento condenatório. 

 

VI - Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa. Ausência 

de Fundamentação. Omissão. 

Afirma-se, por outro lado, que os valores das multas aplicadas à Embargante - que se espera seja 

desconstituída com o presente recurso de embargos - não se pautou por um juízo de ponderação e 

razoabilidade. 

Com efeito, além do suposto prejuízo não está devidamente mensurado, em nenhum momento 

dos autos, não se tem qualquer alegação de que a Embargante não tenha adotado os cuidados 

necessários para a proteção do interesse público, de modo que a aplicação da multa em montantes 

bastante superior ao mínimo estabelecido na legislação de regência, ou seja, R$ 5.000 reais, se mostra 

flagrantemente incompatível com a realidade do processo. 

Na verdade, em situações da espécie, quando se tem meras irregularidades formais - o que se 

admite apenas para argumentar - o Tribunal tem reiteradamente, quando rejeita as justificativas iniciais 

ou recursais, aplicado multas em patamares mínimos, - o que também, ressalte-se, não é e nem será a 

realidade deste feito. 

Assim, as multas aplicadas violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hoje de 

larga aplicação na administração pública e nas decisões administrativas. Com efeito, o princípio da 
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proporcionalidade quer significar que o Estado, representado na atuação de seus agentes públicos, não 

deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução dos seus objetivos. 

A violação à proporcionalidade ocorre quando a Administração Pública, tendo dois valores 

legítimos a sopesar, prioriza um em detrimento ou sacrifício exagerado do outro. O erro está em 

realizar o sacrifício excessivo de um direito na aplicação de outro. 

A razão de ser deste princípio é justamente criar mecanismos para que estes direitos, igualmente 

fundamentais, possam co-existir, sem que um seja eliminado para que o outro possa ser implementado, 

ou seja, o Administrador Público está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o máximo dos 

direitos, compatibilizando-os, sempre. 

Neste sentido, o princípio da proporcionalidade exige ponderação e racionalidade prudente do 

administrador na interpretação e aplicação da legislação, razão pela qual, no caso em análise, não se 

pode admitir a possibilidade de apenação exagerada daqueles cujas falhas (que se admite apenas para 

fins de raciocínio) sequer estão demonstradas de forma individualizada nos autos. 

A razoabilidade não possui nada de extravagante, não é um empecilho para o desempenho da 

função estatal nem dificulta o alcance do interesse coletivo pelos agentes públicos, mas tão somente 

um princípio básico e elementar que exige coerência, moderação e bom senso por parte dos executores 

da vontade do Estado. 

A utilização de critérios aceitáveis e a adoção de medidas adequadas em função das 

circunstâncias é o mínimo que se espera dos órgãos administrativos, legislativos e jurisdicionais. Em 

outras palavras, a coerência de atitudes e a proporcionalidade entre meios e fins constituem os 

componentes por excelência do princípio da razoabilidade, que funciona como limite ao exercício da 

discricionariedade do administrador, do legislador e do juiz. 

Portanto, o princípio que proíbe o excesso deve pautar todos os atos do poder público em suas 

diversas manifestações, não sendo privativo de determinado órgão constitucional nem exclusivo do 

Direito Administrativo. 

A Administração, no uso da discricionariedade, deverá sempre obedecer a critérios aceitáveis na 

prática de seus atos. A respeito dessa liberalidade do administrador público, assim expressa o prof. 

Celso Antônio: 

‘...Não significa, como é evidente, que lhe seja outorgado o poder de agir ao saber exclusivo de 

seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidade ou critérios personalíssimos e muito 

menos significa que liberou a Administração para manipular a regra de direito de maneira a sacar dela 

efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicada’. (Celso Antônio, 1998, p.66) 

Por outro lado, segundo o Professor José dos Santos Carvalho Filho: 

[...] o Poder Público, quando intervém das atividades sob seu controle, deve atuar porque a 

situação reclama realmente a intervenção, e esta deve processar-se com equilíbrio, sem excessos e 

proporcionalmente ao fim a ser atingido. [...] (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 

direito administrativo. 17 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 33.) 

Ou seja, se um ato for praticado sem a devida prudência e sensatez necessárias ao administrador, 

aquele será perfeitamente invalidável, visto ser eivado de nulidade. Assim a pena de multa deve ser 

totalmente revista ou, no limite revisada, haja vista a inexistência nos autos, como dito, da 

individualização das condutas e das eventuais responsabilidades de cada um dos Embargantes. 

Ademais, a aplicação das penas de multas deve ser bem fundamentada, no que incorre em ‘omissão, 

também nesse ponto, o Acórdão embargado. 

O que se afirma é que inexiste no Acórdão embargado qualquer fundamentação que valide a 

aplicação da pena de multa nos valores ora inquinados. 

Tem-se, dessa forma, que o Acórdão embargado, além de omisso e contraditório, nesse ponto, 

também é absolutamente nulo, na medida em que não justifica a agravação demasiada na pena 

imposta. 

Com efeito, estatui o inciso X, do art. 93 da Constituição Federal: 

‘art. 93.... 
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X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as 

disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;’  

No mesmo sentido, o art. 50, da Lei 9.784//99 assevera: 

‘art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos, quando: 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

Ora, não é nula a decisão com fundamentação sucinta, mas o é a que carece, como na espécie, de 

devida motivação, essencial ao processo democrático. 

Nesse norte é o magistério de Barbosa Moreira: 

‘A motivação das decisões judiciais, como expressão da justificação foral dos atos emanados do 

Poder a que compete, por excelência a tutela da ordem jurídica e dos direitos subjetivos, constitui 

garantia inerente ao Estado de Direito’ (in Temas de Direito Processual, Saraiva, São Paulo, 1980, p. 

95). 

Como se observa, a fundamentação é garantia política que corresponde à vocação democrática 

do poder de julgar. Não pode ser olvidada, mesmo nas decisões interlocutórias, pena de nulidade. 

Fundamentar é justificar, dizer dos motivos que formaram o convencimento. A motivação, ou seja, a 

explicitação das razões de decidir constitui garantia das partes, sendo indispensável ao controle dos 

órgãos recursais. Não há no Acórdão embargado qualquer justificativa que valide a aplicação da pena 

de multa, no patamar apresentado. 

Aliás, no julgamento do Mandado de Segurança 23.452/RJ - DJ 12.05.2000, p. 20, o Ministro 

Celso de Mello, fazendo alusão às decisões administrativas adotadas em CPI, asseverou de forma 

expressa que: ‘as deliberações de qualquer CPI, à semelhança do que também ocorre com as decisões 

judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia 

jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o 

ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal’. 

Para ilustrar o que se afirma, podemos citar o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua 

obra Curso de Direito Administrativo: 

‘A motivação integra a ‘formalização’ do ato, sendo um requisito formalístico dele. É a 

expressão dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) 

os fatos em que o agente se estribou para decidir, e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação 

da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. Não basta, pois, em uma 

imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base para 

editar o ato. Na motivação aparece aquilo que o agente apresenta como ‘causa’ do ato administrativo’. 

E complementa o notório jurista: 

Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do 

ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como rega geral, pois os agentes administrativos não 

são ‘donos’ da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade, esta sim, 

senhora de tais interesses. Logo, parece óbvio que, praticado em um Estado onde tal preceito é 

assumido e que, ademais, qualifica-se como ‘Estado Democrático de Direito’, proclamando, ainda, ter 

como um de seus fundamentos a ‘cidadania’, os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o 

direito de saber por que foi praticado, isto é, que fundamentos o justificam’. 

A motivação, corno forma de controle da atividade administrativa, é de extrema importância. A 

motivação atende às duas faces do ‘due process of law’: a formal - porque está expressa no texto 

constitucional básico; e a substancial - sem a motivação não há possibilidade de aferição da legalidade 

ou ilegalidade declarada, da justiça ou da injustiça de uma decisão administrativa. 

Assim, outra não pode ser a conclusão, senão a de que o Acórdão recorrido, também nesse 

ponto, por absoluta falta de motivação e por dificultar e até mesmo impedir o exercício do 

‘contraditório e da ampla defesa, é absolutamente omisso. É o que se requer, seja reconhecido. 

VII - Possibilidade de Reconhecimento da Boa-fé e devolução dos Recursos em condições mais 

razoáveis. 
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Com efeito, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992) prescreve em seu 

art. 12, § 2º, o seguinte: 

‘art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal: 

... 

§ 2° Reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado 

monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas.’  

O Tribunal de Contas da União não assevera nos presentes autos a inexistência de boa-fé dos 

gestores da Embargante, de modo que a prerrogativa inscrita do artigo 12 destacado pode ser 

perfeitamente aplicado para a Recorrente. 

Assim, em sintonia com o destacado § 2º, do art. 12 da Lei Orgânica, e se mantido o julgado 

embargado, que se espera seja modificado, a Embargante requer o direito de promover a devolução 

dos valores considerados não aplicados nos objetivos divisados, sem atualização monetária, tudo em 

sintonia com a jurisprudência da Corte em face de situações jurídicas semelhantes.  

Essa opção, que tem amparo legal e que se coaduna com a realidade jurídica dos autos e da 

Embargante é aqui novamente requerida, embora já deferida inicialmente pelo Tribunal, como forma 

de resolver um grave problema para a Embargante e para a Administração. 

A embargante não quer ficar com qualquer mácula no mercado em que atua. Trata-se de uma 

empresa séria; comprometida e que pretende continuar contribuindo no ramo em que atua, ajudando a 

economia e o País, dentro da área de expertise que domina. 

Presente a boa-fé, requer-se, portanto, a oportunidade de devolução dos valores, de preferência 

sem a atualização monetária do longo tempo decorrido, com as opções de devolução integral e 

parcelado, sem a incidência de quaisquer outras penalidades, inclusive o eventual envio da decisão 

com recomendação ao Ministério Público Federal. 

VIII - Dos efeitos infringentes ao julgado. 

Tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, inclusive no campo administrativo, é uníssona em 

admitir, nas hipóteses em que os embargos manejados demonstram de forma sobranceira, os equívocos 

que substanciam a decisão e que, se não existentes, importariam na mudança de direção do decisum, a 

expressa possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração propostos, em 

face das omissões, contradições e obscuridade da decisão e/ou Acórdão. 

É o caso destes autos. A existência das contradições e omissões identificadas, se anteriormente 

sopesadas levariam, como de fato levam, à mudança de posicionamento em face dos fatos submetidos 

ao conhecimento da Corte de Contas e ao reconhecimento da regularidade da situação e ausência de 

responsabilidade do Embargante. 

A propósito, mesmo em se tratando de Embargos em decisão sujeita a Recurso, é evidente a 

possibilidade de assim se proceder em face do princípio da economicidade processual. Todo processo 

tem um custo para o erário o qual será tanto mais mitigado quanto menor for o tempo de tramitação. 

E, no caso, em se verificando que o recurso de mérito já foi utilizado, impõe-se a lembrança do 

princípio da busca da verdade real para buscar-se a mudança do julgado, sob pena de se manter no 

mundo jurídico decisão desproporcional que, à luz da verdade dos fatos, pode ser caracterizada como 

materialmente injusta. 

É verdade que a compreensão clássica do instituto (Embargos de Declaração) o orienta apenas ao 

aperfeiçoamento das decisões judiciais, propiciando palco para que se realize a exigência 

constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CR/88), de forma a produzir sua função endo e 

extraprocessual. 

Contudo, doutrina e jurisprudência aventaram a hipótese de, em eventual correção de um dos 

vícios do art. 535 do CPC - e também nos casos de error in procedendo - o aclaramento revelar-se 

incompatível com a conclusão da fundamentação original, hipótese em que se admite que ocorra a 

modificação da decisão embargada, a que se deu o nome de efeitos infringentes. 

É o caso dos presentes autos, como se viu. 

Neste sentido, colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: 
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‘Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão 

judicial, patrocinando aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de 

omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o 

acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. 

Nesse caso, em que as hipóteses típicas de cabimento dos embargos declaratórios provocam a 

alteração do julgado, diz-se que os embargos declaratórios apresentam efeitos infringentes 

modificativos da decisão embargada. Observe-se que o embargante não pretende diretamente a 

rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na 

decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o 

aclaramento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, 

indiretamente, acabam por modificar o julgado. Admitem-se embargos declaratórios com efeitos 

infringentes, ainda, contra decisões teratológicas, absurdas, em que é evidente o descompasso da 

decisão com contexto fático-jurídico da causa. A jurisprudência admite excepcionalmente embargos 

declaratórios com efeitos infringentes nessas hipóteses (STJ, 1ª Turma, ED nos ED no AgRg no Ag 

314.971/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.11.2004, DJ 31.05.2004, p. 219)’ (In ‘Código de Processo 

Civil, comentado artigo por artigo’, Marinoni e Mitidiero, RT, 3ª edição, p. 567). (g.n). 

LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, analisando a questão, 

citando EGAS MONIZ DE ARAGÃO, lecionam que: 

‘Ninguém contesta que os embargos de declaração não visam a modificar o julgamento; não é 

possível que, por seu intermédio, a proposição ‘a’, por estar errada ou ser injusta, venha a ser 

substituída pela proposição ‘b’, tida como certa ou justa - isso seria objeto de julgamentos em grau de 

recurso. Mas é evidente que, se o julgamento contiver, simultaneamente, afirmações excludentes entre 

si, urge que uma delas seja afastada (quiça ambas, para dar lugar a uma terceira), e isso só se faz, 

obviamente, modificando o próprio julgamento, a fim de, expungida a contradição, torná-lo coerente. 

Por conseguinte, a velha e corriqueira afirmação, às vezes repetida sem meditação, de não ser 

permitido ‘modificar’ o julgamento através de embargos de declaração precisa ser entendida com 

argúcia’ (1 Curso de processo civil, volume 2: processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 549.) 

Desse modo, se a decisão embargada houver sido lastreada em premissas fáticas ou jurídicas 

com ela descompassadas, como é o caso dos autos, poderá a supressão da omissão ou contradição 

impor a modificação da conclusão do julgado, acolhendo o que se convencionou chamar de efeitos 

infringentes ou modificativos. É o que se requer. 

Requer-se, portanto, o acolhimento desses embargos com efeitos infringentes, consoante pedidos 

formulados adiante. 

VIII - Do pedido. 

Face ao exposto requer a Embargante: 

1) o acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para, através de efeitos 

infringentes ao julgado, reformar os Acórdãos embargados para: 

a) Julgar regulares as contas da Embargante, ainda que com ressalvas, afastando-se, 

consequentemente, a pena solidária de devolução de recursos a multa aplicada; 

b) Não acatando esta orientação, requer-se, o reconhecimento da boa-fé da Embargante e sua 

representante e consequentemente uma nova oportunidade para a devolução dos valores objeto de 

cobrança, no montante originário da dívida, com as opções de parcelamento que entender cabíveis; 

2) Em função do atendimento do pedido de devolução, requer-se reconsideração do que decidido 

no item autos e as decisões’ ao Ministério Público Federal do Amapá, encerrando-se, em relação à 

Embargante, o presente litígio administrativo. 

Requer-se, na oportunidade, prazo para a juntada do competente instrumento de procuração.” 

(sic) 

 

É o relatório.  
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

  

 

 Em análise os embargos de declaração opostos pela empresa Valore Pesquisa de Opinião de 

Mercado Ltda. ao Acórdão 1731/2015-TCU-Plenário que, em processo de tomada de contas especial, 

julgou irregulares suas contas, além de imputar-lhe débito e aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992, e a solicitação de parcelamento, formulada por Silvia Danieli Pinheiro Barbosa, na 

qualidade de presidente do Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas, da dívida imputada 

por meio do referido acórdão. 

Não havendo nos autos a comprovação da data de notificação da decisão para efeito de 

aferição da tempestividade deste recurso, e restando atendidos os demais requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, os presentes embargos devem ser conhecidos por este Tribunal. 

Inicialmente, a embargante alega a existência de omissões e contradições na decisão recorrida, 

apresentando argumentação buscando demonstrar que a recorrente teria executado os serviços 

considerados não realizados, os quais teriam ensejado o débito que lhe foi imputado. Trata-se, 

portanto, claramente de tentativa de rediscussão do mérito da decisão recorrida, o que não é cabível em 

sede de embargos de declaração. Ademais, apesar de arguir a existência de omissões e contradições, a 

recorrente não aponta especificamente em que pontos da decisão embargada incidiria a ocorrência 

desses vícios. Mostram-se, assim, genéricas e desprovidas de fundamento as alegações. 

Também não é cabível, na via estreita dessa espécie recursal, a argumentação acerca da boa-fé 

da recorrente, em busca da retroação do processo à fase de concessão de novo prazo para devolução 

dos recursos, conforme havia sido determinado pelo subitem 9.5 do Acórdão 1924/2013-TCU-

Plenário. A recorrente teve concedida essa oportunidade e a deixou passar sem que a aproveitasse. 

Mesmo que houvesse alguma possibilidade de retroagir o processo àquela fase, tal medida não seria 

recomendável neste momento, tendo em vista o tumulto processual que seria gerado, considerando que 

há outros responsáveis solidários arrolados nos autos, havendo, inclusive, neste momento, pedido de 

parcelamento das dívidas imputadas pelo acórdão embargado, objeto de deliberação nesta 

oportunidade. 

Ademais, ainda em relação a essa questão, entendo que não socorre a embargante a alegação 

inicial formulada na peça recursal acerca do não recebimento das comunicações deste Tribunal. Cabia 

à responsável manter atualizado seu endereço de correspondência junto ao Tribunal, ou nas bases de 

dados normalmente acessadas para efeito de obtenção desse endereço, como é o caso da Receita 

Federal do Brasil. Há indícios bastantes de que a embargante tinha ciência da existência deste processo 

em andamento neste Tribunal, como atesta o pedido de prorrogação de prazo (peça 3), datado de 

23/2/2012, subscrito pelo mesmo advogado autor da presente peça recursal, muito embora, naquele 

momento não tenha sido juntada procuração aos autos, o que impediu que comunicações processuais 

posteriores fossem endereçadas ao referido causídico. Outro elemento a atestar o conhecimento da 

existência deste processo é o recebimento no endereço residencial da Srª Sandra Louise Oliveira 

Santos Dantas (peça 89), representante legal da empresa Valore Pesquisa de Opinião de Mercado 

Ltda., do ofício notificando-lhe acerca do Acórdão 1924/2013-TCU-Plenário, que, em decisão 

preliminar, lhe concedia novo prazo para recolhimento da dívida. 

É alegada nestes embargos também a ocorrência de omissão face à suposta violação ao 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, bem como a ausência de 

fundamentação para a apenação.  

Mais uma vez, inexiste o vício alegado. Acerca da dosimetria da multa aplicada à recorrente, 

trago o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão 123/2014-TCU-Plenário: 

 

“4. Como já ressaltado no Acórdão 1.519/2009-TCU-Primeira Câmara, este Tribunal não realiza 

uma dosimetria objetiva da multa, comum à aplicação de normas do Direito Penal. Não há um rol de 
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agravantes e atenuantes legalmente reconhecido, de modo a possibilitar a alteração objetiva da pena 

prevista in abstracto. Assim, um histórico de bons antecedentes funcionais não tem relevância para a 

apuração do valor da multa, pois a incidência desta sanção tem por fim repreender uma conduta 

específica do gestor, tendo como balizadores a isonomia de tratamento de casos análogos e a valoração 

das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, visando uma maior adequação punitiva.”  

 

Portanto, conforme a práxis judicante deste Tribunal, a multa no valor de R$ 5.000,00 

aplicada à embargante obedeceu aos parâmetros acima mencionados, nos termos do art. 57 da Lei 

8.443/1992, que prevê a aplicação de multa de até cem por cento do valor atualizado do dano causado 

ao Erário. No presente caso, o valor da multa aplicada foi pouco superior a 10% do valor atualizado do 

débito imputado. Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade na aplicação da multa. Inexistindo parâmetros definidores da dosimetria da apenação, 

dispensa-se a fundamentação do valor da cominação, o qual obedece, entretanto, aos contornos 

mencionados ao final do excerto acima transcrito. 

Feitas essas considerações, inexistindo os vícios passíveis de saneamento em sede da presente 

espécie recursal, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. 

Por fim, considerando a solicitação de parcelamento da dívida imputada pelo Acórdão 

1731/2015-TCU-Plenário, formulada por Silvia Danieli Pinheiro Barbosa, na qualidade de presidente 

do Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas (peça 115), entendo que, por economia 

processual, é pertinente que tal solicitação seja deliberada nesta oportunidade. Saliento que a referida 

solicitação de parcelamento da dívida em 36 parcelas encontra guarida no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c 

o art. 217 do Regimento Interno do TCU, podendo, dessa forma, ser autorizada por este Tribunal. 

 Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de fevereiro de 2016. 

 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI  

Relator 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 301/2016 - TCU - Plenário 

 

1. Processo TC-029.266/2011-4 

1.1. Apensos: TCs 024.570/2014-1; 004.163/2010-9; 024.571/2014-8; 024.572/2014-4 

2. Grupo: II – Classe: I - Assunto: Embargos de declaração e Solicitação de parcelamento de 

dívida. 

3. Responsáveis: Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas (CNPJ 03.321.004/0001-

60); Silvia Danieli Pinheiro Barbosa (CPF 766.980.252-91); Sotaque Propaganda Ltda.- ME (CNPJ 

02.703.904/0001-09); Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda.-EPP (CNPJ 01.890.832/0001-93) 

3.1. Recorrente: Valore Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda. - EPP (CNPJ 01.890.832/0001-

93). 

4. Unidade: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República (Seppir/PR) e Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade técnica: Secex/AP. 

8. Representação Legal: Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250) e outros. 

 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa 

Valore Pesquisa de Opinião de Mercado Ltda. ao Acórdão 1731/2015-TCU-Plenário que, em processo 

de tomada de contas especial, julgou irregulares suas contas, além de imputar-lhe débito e aplicar-lhe a 

multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, e de solicitação de parcelamento, formulada por Silvia 

Danieli Pinheiro Barbosa, na qualidade de presidente do Instituto Amazônia de Formação, Estudos e 

Pesquisas, da dívida imputada por meio do referido acórdão, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencher os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno 

do TCU, o recolhimento do débito solidário e da multa individual imputados ao Instituto Amazônia de 

Formação, Estudos e Pesquisas e à Srª Sílvia Danieli Pinheiro Barbosa, por meio dos subitens 9.2 e 9.3 

do Acórdão 1.731/2015-TCU-Plenário, em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, com a 

incidência dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento de cada parcela; 

9.3. dar ciência aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor; e 

9.4. dar ciência desta deliberação à embargante, à Srª Silvia Danieli Pinheiro Barbosa e ao 

Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas.  

  

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0301-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, José 

Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

 

GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário 

 

TC 015.747/2013-1 

 

Natureza: Representação.  

Entidade: Universidade Federal de Roraima – UFRR.  

Representante: Cerasa Engenharia Ltda. – EPP (CNPJ 34.803.684/0001-81).  

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE.  IRREGULARIDADES 

DETECTADAS EM CONCORRÊNCIA QUE TINHA COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE 

OBRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA NO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR. PROJETO BÁSICO DEFICIENTE, 

IMPRECISO E INCOMPLETO. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL. MULTA. 

CIÊNCIA. 

A realização de licitação com base em projeto básico deficiente, impreciso e que não contempla 

todos os elementos necessários e suficientes para bem caracterizar e orçar a totalidade da obra, 

constitui falha grave que enseja a aplicação da multa aos responsáveis. 
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RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos do expediente remetido a este Tribunal pela empresa Cerasa Engenharia Ltda. – 

EPP, noticiando pretensas irregularidades havidas em certames conduzidos pela Universidade Federal 

de Roraima – UFRR, em especial na Concorrência 001/2013, cujo objeto era a execução de serviços de 

engenharia para construção do bloco de salas para professores no Campus Paricarana da UFRR, além 

de elaboração dos projetos da obra a ser implementada (Peça 1, pp. 1/48). 

2.  No exame preliminar empreendido pela unidade técnica deste Tribunal (peça 10), foram 

detectados os seguintes indícios de deficiências no projeto básico licitado: 

 2.1. inexistência de composição de custos unitários com o devido detalhamento para todos os 

itens da obra, de tal forma que não foram especificados todos os insumos a serem empregados em cada 

serviço orçado, nem houve definição do consumo previsto e da produtividade esperada, ou ainda do 

maquinário e da mão de obra a serem utilizados, não havendo como se fazer uma avaliação precisa dos 

encargos e custos envolvidos na execução das obras; 

 2.2. ausência de previsão de item para gastos com Administração Local na planilha de custos, 

dispêndios esses que costumam ter impacto relevante no orçamento de obras de porte médio, tendo em 

vista a necessidade de se incluir custos relacionados à mobilização e desmobilização, equipamentos de 

proteção individual (EPI), bem como às demais despesas administrativas aplicáveis em face da 

magnitude do empreendimento;  

 2.3. defasagem de cerca de 13 meses dos referenciais de custos do SINAPI utilizados para a 

orçamentação da obra, considerando-se a data-base utilizada (abril/2012) e a data de abertura da 

proposta de preços (25/5/2013);  

 2.4. transferência indevida da responsabilidade pela elaboração dos projetos  (arquitetônico, 

terraplanagem, instalações elétricas e estruturais) para as empresas a serem contratadas, de tal forma 

que o edital que serviu de base para a licitação não contemplou os documentos necessários para a 

definição das características da obra e para apuração precisa dos custos a serem incorridos, havendo 

sérios riscos de futuras readequações orçamentárias e alterações substanciais nas características do 

objeto licitado. 

 3. Todo esse contexto levou a Secex/RR a realizar inspeção na Universidade Federal de 

Roraima – UFRR, no período de 02/07 a 15/07/2014, com o objetivo de apurar esses indícios de 

irregularidades (peça 13). 

4. Realizados os procedimentos fiscalizatórios, a unidade técnica, em nova instrução dos autos 

(peça 72), concluiu que as informações e documentos obtidos, com vistas a subsidiar o exame do 

objeto da presente Representação, mostraram ser parcialmente procedentes os indícios de 

irregularidades apontados na licitação da obra do bloco de salas para professores, objeto da 

Concorrência 1/2013, mais especificamente aqueles que dizem respeito às deficiências do projeto 

básico e da planilha orçamentária e à inexistência de documentos complementares necessário para 

subsidiar a realização do certame e a posterior execução do empreendimento pactuado. 

5. Diante dessas conclusões (peças 72, pp. 17/20, 73 e 74), a Secex/RR realizou as audiências do 

Sr. Joel Carlos Moizinho, Pró-Reitor de Infraestrutura da UFRR, e da Sra. Railma Sales de Souza, Pró-

Reitora de Administração da UFRR, respectivamente, por meio dos Ofícios 603/2014 (peça 76, pp. 

1/5) e 604/2014 (peça 75, pp. 1/5), tendo os responsáveis apresentado suas razões de justificativa, na 

data de 15/10/2014, conforme documentos acostados aos autos nas peças 81 a 90.   

6. As defesas apresentadas em resposta às audiências realizadas foram devidamente examinadas 

pela unidade técnica (peça 93) consoante trechos a seguir transcritos, com ajustes de forma pertinentes: 

 “EXAME TÉCNICO 

16. Nesse contexto, passamos a analisar as razões de justificativa trazidas aos autos pelo Sr. Joel 

Carlos Moizinho, Pró-Reitor de infraestrutura da UFRR (peças 82, p. 1-12) e da Sra. Railma Sales de 

Sousa, Pró-Reitora de Administração da UFRR (peça 81, p. 1-13), e suas repercussões diante das 

irregularidades verificadas, adiante mencionadas.  

17. Ato impugnado 1: Projeto Básico deficiente no âmbito da Concorrência 01/2013 da UFRR. 
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17.1. Normas violadas: arts. 3º e 6º, inciso IX, da Lei 8.666, de 1993; Acórdão 632/2012- TCU-

Plenário; Acórdão 543/2011-TCU-Plenário; Acórdão 1874/2007-TCU-Plenário; Acórdão 2012/2007-

TCU-Plenário; e Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - OT 

IBRAOP 01/2006.  

17.2. Evidências: Projeto Básico (peça 15, p. 7-10); Justificativa quanto a falta de estudo que 

antecede o processo licitatório de obras (peça 17, p. 28); Declaração de elaboração de projeto 

executivo concomitante à execução da obra (peça 17, p. 20); Parecer da AGU (peça 19, p. 9-34); 

Recomendações da Auditoria Interna da UFRR (peça 69); Planilha de Reprogramação de Serviços da 

Obra (peça 59, p. 8-20); Primeiro Termo Aditivo ao Contrato (peça 60, p. 17); Medição n. 8 (peça 66, 

p. 3-16); e Cronograma Físico-Financeiro (peça 17, p. 1).  

17.3. Causas: procedimentos mal concebidos de elaboração de projetos básicos e ausência de 

controles eficazes.  

17.4. Efeitos: 1) efetivo: o atraso de cerca de 5 meses no Cronograma Físico-financeiro da obra 

de construção do bloco de salas para professores no Campus Paricarana da UFRR, encontrando-se a 

obra com 49,58% pronto, restando apenas 1 mês para o término do período de execução de 365 dias 

corridos (12 meses) estabelecido contratualmente; e 2) potencial: sujeição da UFRR ao reajustamento 

do valor da obra pendente de execução, R$ 1.258.709,07 (até a Medição 8, peça 66, p. 3-16), nos 

termos da Cláusula Quinta – Do Reajuste de Preços, prevista no instrumento do contrato (peça 56, p. 

7). 

18. Ato impugnado 2: Planilha Orçamentária deficiente no âmbito da Concorrência 01/2013 da 

UFRR.  

18.1. Normas violadas: arts. 3º e 6º, incisos IX e X, e art. 7º, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei 8.666, 

de 1993; Acórdão 1726/2008-TCU-Plenário (item 9.1.2); Acórdão 1874/2007-TCU-Plenário (item 5 

da ementa); Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, Norma Regulamentadora 6 (NR 6) do Ministério do 

Trabalho e Emprego, e Convenção Coletiva do Trabalho (peça 9).  

18.2. Evidências: Planilha Orçamentária (peça 16, p. 28-37); Caderno de Encargos da Obra 

(peça 15, p. 11-42 e peça 16, p. 1-15); e Instrumento de Contrato (peça 56, p. 6-19); Projeto Básico 

(peça 15, p. 7-10); Justificativa quanto a falta de estudo que antecede o processo licitatório de obras 

(peça 17, p. 28); Declaração de elaboração de projeto executivo concomitante à execução da obra 

(peça 17, p. 20); Parecer da AGU (peça 19, p. 9-34); Recomendações da Auditoria Interna da UFRR 

(peça 69); Planilha de Reprogramação de Serviços da Obra (peça 59, p. 8-20); Primeiro Termo Aditivo 

ao Contrato (peça 60, p. 17); Medição n. 008 (peça 66, p. 3-16); e Cronograma Físico- Financeiro 

(peça 17, p. 1).  

18.3. Causas: procedimentos mal concebidos de elaboração de projetos básicos e respectivas 

planilhas orçamentárias de obras, bem como ausência de controles eficazes.  

18.4  Efeitos: 1) efetivo: o atraso de cerca de 5 meses no Cronograma Físico- financeiro da obra 

de construção do bloco de salas para professores no Campus Paricarana da UFRR, encontrando-se a 

obra com 49,58% pronto, restando apenas 1 mês para o término do período de execução de 365 dias 

corridos (12 meses) estabelecido contratualmente; e 2) potencial: sujeição da UFRR ao reajustamento 

do valor da obra pendente de execução, R$ 1.258.709,07 (até a Medição 8, peça 66, p. 3-16), nos 

termos da Cláusula Quinta – Do Reajuste de Preços, prevista no instrumento do contrato (peça 56, p. 

7). 

 Razões de Justificativa do Sr. Joel Carlos Moizinho, Pró-Reitor de infraestrutura da 

UFRR (peça 82, p. 1-12): 

19. Os argumentos e documentos de defesa podem ser sintetizados, conforme a seguir: 

a) o defendente alega inicialmente que sua conduta não é irregular, já que o objeto licitado, 

contratado e em execução, possui a mesma natureza e propósito do que fora planejado, de acordo com 

as necessidades da UFRR (peça 82, p. 5); 

b)  em seguida, afirma que não há indícios de sobrepreço, superfaturamento ou de qualquer 

hipótese que pudesse ensejar dano ao erário, além de inexistir indícios de perigo à correta execução do 

objeto contratado (peça 82, p. 5); 
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c) ademais, explicita que a premissa de Projeto Básico insuficiente, para a realização do certame 

licitatório, deve ser afastada (peça 82, p. 6); 

d) no que tange à ausência dos projetos complementares que embasam o Projeto Básico, o 

defendente em tela faz as seguintes alegações: 

d1) que diante do conhecimento do perfil geotécnico do solo do Campus Paricarana e das 

variações de profundidades onde encontra-se o solo com capacidade de carga suficiente para resistir às 

cargas impostas pelas construções, o orçamento do Bloco de Salas de Professores, objeto da 

concorrência 01/2013, foi embasado em volume de concreto a ser aplicado na estrutura, considerando 

uma profundidade de aproximadamente 9 m para assentamento das estacas (peça 82, p. 6); 

d2) na sondagem, prevista em orçamento, realizada pela contratada, observou-se variações 

nessas profundidades, chegando a atingir em algumas estacas 12 m. Assim, a real previsão do projeto 

estrutural nesse tipo de edificação na UFRR e o volume de movimentação de terra passam pela 

definição exata da localização da obra no campus Paricarana, fato ainda não concreto para nossa 

realidade (inexistência de plano Diretor), vide peça 82, p. 7; 

d3) soluções em licitar, em processo antecedente, estudos de sondagem e topografia foram 

avaliadas por estes gestores, e tiveram por conclusão, ser mais oneroso, visto a grande quantidade de 

furos para caracterizar toda a área destinada à construção no campus da UFRR, e não ter como 

considerar a tipologia, a magnitude da edificação e garantia de recursos para as obras. Além do mais, a 

topografia do campus Paricarana é plana, fato observado pelos possíveis concorrentes da 

Concorrência 001/2013 (peça 82, p. 7); 

d4) que a ausência de projetos complementares de engenharia anteriores à abertura do certame 

licitatório é devida a não existência de um plano de desenvolvimento estratégico na UFRR (páginas 7 e 

8 da peça 82). Neste momento, em consolidação, o plano estratégico aponta para efetiva elaboração do 

plano diretor da UFRR que pode no futuro conter essas informações complementares; 

e) no que tange à ausência na planilha orçamentária, do item Administração Local, o defendente 

traz às seguintes justificativas: 

e1) que os gestores da UFRR já definiram o critério de não contemplar o item ‘Administração 

Local’em respeito ao Acórdão 2369/2011 (peça 82, p. 9); 

e2) informa que o critério da não quantificação da administração local, mobilização e 

desmobilização nos orçamentos de obras da UFRR, diz respeito ao entendimento da Pró-Reitoria de 

Infraestrutura - PROINFRA quanto à efetiva comprovação dessas despesas, visto que não se observa 

uma real separação dos custos da administração central, já contemplado no BDI. As obras em curso 

não configuraram necessidades de instalação de administração local, sendo apenas necessário o uso do 

escritório central já caracterizado pelas empresas participantes dos certames e na maioria das vezes 

com contratos nesta instituição de ensino. A localização das obras se encontram sempre no grande 

centro ou em seu perímetro, localizados na mesma região da sede das empresas ou de obras em 

execução. A mobilização e desmobilização de equipamentos da obra em curso apresentam valores 

desprezíveis pela proximidade das obras com os pátios de equipamentos das empresas, bem como o 

número pequeno de equipamentos envolvidos pela característica dessas obras. Assim, qualquer 

tentativa de inclusão destes custos poderá incorrer em equívocos, motivados pela não condição de 

comprovação de despesas e efetivo atesto da fiscalização da obra, além da superposição de custos já 

contemplados na administração central (peça 82, p. 9); 

e3)  salienta, ainda, que tal posicionamento é fruto de ausência de metodologia oficial para o 

detalhamento adequado em planilha orçamentária que defina um real critério na apropriação do custo 

na obra, bem como pela insegurança e robustez na definição do faturamento (peça 82, p. 10); 

e4) outrossim, ressaltou que a ausência de critérios no detalhamento dos custos e a insegurança 

no efetivo pagamento foi motivada pela descaracterização desses custos como encargos sociais 

complementares, objetivando a desoneração da folha de pagamento, mas onerando o contratado (caso 

do orçamento da UFRR) ou o contrato (caso proposto pelo TC 015.747/2013-1). Nesse contexto, pela 

insegurança e ‘incapacidade’ na justeza dos itens da administração local diretamente ligada à mão-de-
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obra, como alimentação, ferramentas, EPI, vale-transporte, entre outros, balizam os critérios adotados 

pelos gestores em foco da UFRR (peça 82, p. 10); 

f) explanou ainda que o item 70 da instrução acostada à peça 72 afirmara que: considerando que 

não há indícios de sobrepreço, superfaturamento e de qualquer outra hipótese ensejadora de dano ao 

erário, e que, apesar das irregularidades, não existem indicativos de que há perigo à boa execução do 

objeto contratado, posto que têm sido realizadas as correções necessárias para a correta construção do 

prédio, não se vislumbra a necessidade de adoção de medidas cautelares. E que devido a tal assertiva, 

afirma que em nenhuma hipótese houve o uso de má fé e tendo em vista o grande número de obras 

concluídas com sucesso na Universidade Federal de Roraima, além do adiantado andamento da obra 

motivo desta denúncia, e que de forma alguma haverá reajuste financeiro, uma vez que os motivos que 

geraram o atraso em aproximadamente 150 dias, deu-se principalmente pelo atraso da chegada da 

máquina perfuratriz para execução das fundações, sendo portanto, um problema da Empresa contratada 

(peça 82, p. 11-12); 

g) ademais, cabe mencionar que o Sr. Joel Carlos Moizinho trouxe elementos, acostados às peças 

84 – 90, que não possuem relação com o objeto da audiência em tela; 

h) por fim, o defendente solicitou o acatamento de suas razões de justificativa apresentadas (peça 

82, p. 12). 

 Razões de Justificativa da Sra. Railma Sales de Sousa, Pró-Reitora de administração da 

UFRR (peça 81, p. 1-13): 

20. Os argumentos e documentos de defesa podem ser sintetizados conforme a seguir: 

a) a defendente alega inicialmente que sua conduta não pode ser caracterizada como irregular, 

visto que o objeto licitado, contratado e em execução possui a mesma natureza e propósito do que fora 

planejado, de acordo com as necessidades da UFRR (peça 81, p. 5); 

b)  em seguida, explicita que embasou suas decisões nas orientações da equipe de engenheiros da 

UFRR, considerando que os critérios adotados foram suficientes para atingir os fins buscados pela 

instituição, não devendo ser configurada como temerária a conduta da gestora signatária (peça 81, p. 

4); 

c)  a defendente mencionou o item 70 da instrução acostada à peça 72 (citado na alínea f do item 

23 supra), e afirmou que é pertinente destacar que tais razões são conclusivas no relatório do 

TC 015.747/2013-1, que demonstra o zelo e o cuidado dos gestores na lida com o bem público, e na 

disposição de atuar eficientemente no atendimento à comunidade universitária, mesmo em situações 

adversas, impostas pela realidade institucional, regional e nacional, não obstante da lei, mas assumindo 

o que cabe ao gestor indicar no proceder administrativo frente ao conhecimento para a tomada de 

decisão (peça 81, p. 4); 

d)  informa, ainda, que as justificativas apresentadas pelo Sr. Joel Carlos Moizinho, da Pró-

Reitoria de infraestrutura da UFRR (peça 82), embasa sua resposta e afasta a premissa de insuficiência 

do Projeto Básico da Concorrência 1/2013 UFRR. Ademais, ressalta que as suas decisões não 

causaram prejuízos ao andamento da obra em questão, aos planos institucionais ou ao erário público 

federal (peça 81, p. 4-5); 

e) concernente à ausência dos custos de elaboração do Projeto Executivo, e sobre os projetos 

complementares, a defendente em tela afirmou o que segue: Nos projetos executivos e 

complementares, embora com possibilidade da transferência da elaboração para o contratado, a gestão 

busca sua elaboração pela equipe de profissionais da PROINFRA, mesmo sofrendo com a rotatividade 

da equipe de Engenheiros, tal insistência caminha para o princípio da economicidade, 

comprovadamente satisfeito quando observado a justeza nos valores das obras da UFRR (peça 81, p. 

8); 

f)  no que tange à resposta da defendente sobre sua conduta de aprovar planilha orçamentária 

sem a inclusão dos itens Administração Local e seus subcomponentes, traz justificativas semelhantes 

às do Sr. Joel Carlos Moizinho. 
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 Análise das Razões de Justificativa do Sr. Joel Carlos Moizinho, Pró-Reitor de 

infraestrutura da UFRR (peça 82, p. 1-12), e da Sra. Railma Sales de Sousa, Pró-Reitora de 

administração da UFRR (peça 81, p. 1-13): 
21. Devido às razões de justificativa trazidas pelos responsáveis terem conteúdo semelhante, esta 

unidade instrutiva fará uma análise sintética e conjunta das alegações trazidas pelos gestores 

supracitados. 

22.  De plano, cabe salientar que as inferências trazidas pelos defendentes são insuficientes para 

driblar suas responsabilidades pelas irregularidades atribuídas por esta unidade técnica. Deveras, o 

Sr. Joel Carlos Moizinho, Pró-Reitor de infraestrutura da UFRR, e a Sra. Railma Sales de Sousa, Pró-

Reitora de administração da UFRR, não trouxeram nenhum elemento inovador hábil a pontificar 

conclusão diversa daquela fomentada pelo juízo preliminar e precário construído. Apenas assertivas 

descompromissadas de suporte documental ou que não se relacionam com o motivo das audiências 

retromencionadas. 

23. Inicialmente os defendentes alegam que suas condutas não são irregulares, tendo em vista 

que o objeto licitado, contratado e em execução possui a mesma natureza e propósito do que fora 

planejado, de acordo com as necessidades da UFRR (vide itens 19 a e 20 a supra). Ademais, afirmam 

que não há indícios de sobrepreço ou de superfaturamento, e explicitam que a premissa de Projeto 

Básico insuficiente, para a realização do certame licitatório, deve ser afastada (vide itens 19 b e c 

supra). Tais alegações não merecem serem acolhidas, pois o que fora atestado pela equipe técnica da 

Secex/RR, via inspeção na UFRR, é que o Projeto Básico da Concorrência 01/2013 é deficiente e não 

abarca nenhum dos projetos complementares, exceto o projeto arquitetônico, fato esse que 

impossibilita a definição detalhada do objeto a ser licitado.  

24. Convém destacar o que a Lei de Licitações e Contratos, no seu art. 6º, inciso IX, define como 

sendo Projeto Básico: 

‘Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 

todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em 

cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados;’ 

25. Cabe salientar que a deficiência do Projeto Básico gera a infração ao princípio da isonomia 

entre os interessados pelo certame licitatório, além de desencadear insegurança quanto ao objeto a ser 

licitado. Outrossim, tal deficiência pode gerar a necessidade de termos aditivos contratuais, o que 

aconteceu no caso em tela, fruto do mau planejamento dos gestores. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

26. Urge expor algumas decisões desta Corte de Contas a respeito da deficiência de Projeto 

Básico: 

‘Acórdão 510/2012 – Plenário: A deficiência de projetos talvez seja o maior dos males das 

obras públicas, porque é daí que vêm situações de direcionamento de licitação, paralisação de serviços 

e superfaturamento. Não creio que aceitar uma irregularidade desse naipe, em qualquer circunstância, 

consista num bom exemplo que o TCU possa dar. Não vejo nenhum caráter pedagógico em tal decisão. 

Ao contrário, outros gestores poderão se sentir à vontade para descumprir a lei. 

 Tendo havido dano ao erário ou não, a questão não é essa, tanto que ninguém está sendo 

responsabilizado por débito. O que houve, inegavelmente, seja na aprovação do projeto básico 

inadequado, seja no acréscimo acima de 25%, foi grave infração à norma legal, cuja consequência, 

segundo a Lei nº 8.443/92, é a aplicação de multa. 

 Acórdão 273/2013 – Plenário: Não obstante a possível perda de objeto dos pedidos cautelares 

formulados pela representante, em razão da celebração do 2º termo aditivo ao contrato para a retomada 

da execução contratual, ato incompatível com as pretensões de providências acautelatórias formuladas, 

persiste a irregularidade levantada acerca da execução da obra sem a conclusão dos ajustes do projeto 

básico, situação que afronta ao art. 7º, §1º, da Lei 8.666/1993. 

 Acórdão 2927/2009 – Plenário: No mesmo raciocínio, destaca-se fragmento do voto balizador 

do Acórdão nº 627/2003 - Plenário, por meio do qual o relator sustenta que a correta definição do 

objeto no Projeto Básico é condição inafastável para sua legitimidade, pois constitui elemento 

indispensável à efetiva observância dos princípios constitucionais da isonomia e da publicidade. 

Dessa forma, entende-se que o Projeto Básico não definiu com precisão e exatidão o objeto a ser 

licitado, o motivo para a contratação e as variáveis a serem dimensionadas/consideradas pela empresa, 

em desacordo com os princípios da isonomia e da ampla competitividade insertos no inciso XXI do 

art. 37 da Constituição Federal e com os arts. 6º, inciso IX, e 40, inciso I, da Lei nº 8.666/93, motivo 

pelo qual se entende necessária a aplicação de multa à responsável no tocante a este ponto.’ 

27. Além disso, os responsáveis afirmam, quanto à ausência de projetos complementares, que a 

inexistência de tais projetos de engenharia, anteriormente à abertura do certame licitatório, é devida a 

não existência de um plano de desenvolvimento estratégico na UFRR, cuja confecção está sendo 

realizada (vide itens 19 d e 20 d supra). Tal fato não merece ser acolhido e corrobora o ato impugnado 

pela equipe técnica da Secex/RR, de que o Projeto Básico da obra em questão é deficiente e 

incompleto. 

28. Fato merecedor de exposição é a confecção do Termo Aditivo contratual (peça 60, p. 17), 

cujo valor foi de R$ 257.006,44, na data de 20/12/2013. Esse aditivo foi emitido apenas 4 meses após a 

publicação do contrato fruto do certame licitatório da UFRR, no DOU (peça 56, p. 20), e correspondeu 

a um acréscimo de 11,48% do valor originalmente contratado. Tal fato reforça a questão de que o 

certame licitatório foi realizado sem o correto planejamento e com Projeto Básico deficiente e 

incompleto, já que em um ínfimo lapso temporal já fora objeto de termo aditivo de valor contratual. 

29. Quanto aos itens relacionados ao projeto de sondagem (vide item 19 d1 – d3 supra), não 

merecem acolhimento, devido ao fato de que o referido projeto é necessário para que os licitantes 

possam avaliar os custos e serviços que serão objeto da referida obra, além de ser fundamental sua 

exposição dentro do Projeto Básico, prévio à realização do certame licitatório. Seguem decisões desta 

Corte de Contas nesse sentido: 

Acórdão 724/2014-Plenário: ‘deficiência do projeto básico, a exemplo do projeto de fundações 

pautado em estudos de sondagem insuficientes, enseja a responsabilidade de quem o recebeu e 

aprovou’; 

Acórdão 3030/2012-Plenário: ‘acerca das falhas mencionadas nos autos, sobressai o achado de 

auditoria relativo ao quesito projeto deficiente, uma vez que restou constatada a insuficiência de laudos 

de sondagem no local da construção das unidades habitacionais’; 

30. Portanto, as condutas de elaboração e de aprovação de Projeto Básico insuficiente para a 

realização da Concorrência UFRR 01/2013 infringem norma legal e princípios constitucionais, 

merecendo a aplicação de multa do art. 58 da Lei 8.443/1992. 
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31. Quanto às alegações dos defendentes sobre a ausência do item ‘Administração Local’ na 

planilha orçamentária da Concorrência UFRR 1/2013 (vide itens 19 e1 – e3 e 20 f), de que não se 

observa uma real separação dos custos da administração central, já contemplado no BDI, e que as 

obras em curso não configuraram necessidades de instalação de uma administração local; e que tal 

posicionamento é fruto de ausência de metodologia oficial para o detalhamento adequado em planilha 

orçamentáriain. As justificativas apresentadas não possuem o condão de elidir a irregularidade 

suscitada pela equipe técnica da Secex/RR, concernente à deficiência na planilha orçamentária da 

Concorrência da UFRR.  

32. Conforme atesta-se a ausência do item de despesa ‘Administração Local’ na planilha 

orçamentária da concorrência da UFRR, foi constatado que a elaboração do diário de obras e o 

controle de frequência dos empregados são realizados por funcionários que não têm essas atribuições, 

de maneira bastante rudimentar e deficiente (peça 72, Anexo I, imagens 18 a 20). A planilha 

orçamentária da obra não contempla despesas com estes profissionais e serviços, o que caracteriza 

deficiência. Pode-se atribuir, como um dos fatores para o atraso de cerca de 5 meses no Cronograma 

Físico-Financeiro da obra de construção do bloco de salas para professores no Campus Paricarana da 

UFRR, a ausência do item supracitado na planilha orçamentária da obra em questão. Outrossim, a 

obra, durante a visita in loco da equipe desta Secex, encontrava-se com o percentual de 49,58% de 

execução, restando apenas 1 mês para o término do período de execução de 365 dias corridos (12 

meses) estabelecido contratualmente.  

33. Ademais, é cristalino que a não previsão do item ‘administração Local’ e seus 

subcomponentes, na planilha orçamentária do certame, dão à administração pública o encargo de 

‘controlador’ efetivo da execução da obra, já que não transfere recursos à contratada para realizar tal 

controle, gerando retrabalho à entidade, e acarretando atrasos no cronograma físico de execução do 

objeto, conforme exposto no item supramencionado. Nesse sentido, mencionamos algumas decisões 

desta Corte de Contas: 

Acórdão 1016/2011 – Plenário: ‘Não se pode olvidar, no entanto, que o custo da 

‘Administração Local’ não deveria, na verdade, constar mesmo do BDI, por se tratar de custo direto, 

consoante o item 9.1.2 do Acórdão nº 325/2007-Plenário, que assim dispõe: ‘9.1.2. os itens 

Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e Desmobilização, 

visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI;’ (grifei). 

Acórdão 2622/2013 – Plenário: Recentemente, diversos autores passaram a considerar que os 

elementos de custos que não estivessem ligados diretamente a um serviço também podem ser 

precisamente planejados, identificados e mensurados em itens específicos do orçamento de uma obra. 

Por conseguinte, os gastos descritos acima (administração local, canteiro de obras, 

mobilização/desmobilização etc.) podem ser objetivamente discriminados na planilha orçamentária 

como custos diretos da obra.’  

Observa-se, portanto, que há convergência de entendimento entre a jurisprudência dominante do 

TCU e a análise dos possíveis efeitos decorrentes de aditivos contratuais nos casos em que os custos da 

administração local são mensurados na forma de percentual para compor o BDI de obras públicas, o 

que permite concluir que os seus componentes de custos e os dos demais diretamente apropriados à 

execução da obra (instalação do canteiro e mobilização e desmobilização) devem estar apresentados de 

modo discriminado e acompanhado dos respectivos quantitativos de cálculo na planilha orçamentária 

de custos diretos e não na composição de BDI de obras públicas.’ 

34. No que tange à alegação transcrita no item 19, subitem e1 supra, cabe elucidar que o 

Acórdão 2369/2011 – Plenário foi erroneamente interpretado pelos defendentes. Tal decisão explicita a 

necessidade de fazer constar o item ‘Administração Local’ em planilha orçamentária com 

detalhamento adequado. Segue transcrição da decisão supramencionada: 

Acórdão 2363/2011 – Plenário: ‘Assim, cabe ao gestor indicar os critérios de aceitabilidade e as 

condições de pagamento da mobilização e demais itens a seguir especificados, com base nas seguintes 

premissas: 
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a) o item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender as 

necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o 

engenheiro responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de 

produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de 

canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do 

trabalho etc., bem como os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, as 

ferramentas manuais, a alimentação e o transporte de todos os funcionários e o controle tecnológico de 

qualidade dos materiais e da obra.’ 

Vale comentar que despesas relativas à administração local de obras, pelo fato de poderem ser 

quantificadas e discriminadas por meio de simples contabilização de seus componentes, devem constar 

na planilha orçamentária da respectiva obra como custo direto. Essa prática visa à maior transparência 

na elaboração do orçamento da obra, o que vem sendo recomendado por este Tribunal em suas 

fiscalizações, como, por exemplo, o Acórdão n. 325/2007-TCU-Plenário aponta. 

35. Consoante a alegação de que os custos da elaboração do Projeto Executivo não foram 

previstos na planilha orçamentária do edital da concorrência em questão, devido aos gestores da 

entidade buscarem a elaboração do Projeto Executivo pela equipe de profissionais da PROINFRA 

(vide item 20 f supra), não pode ser acatada tal alegação. Frise-se que durante a inspeção in loco pela 

equipe técnica da Secex/RR, o documento Projeto Executivo não tinha sido confeccionado, mesmo a 

obra tendo atingido o percentual de execução de 49,58%.  

36. Portanto, fica evidenciado que a obra possuía um alto nível de execução (49,58%) sem a 

devida descrição do conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, o 

que caracteriza Projeto Executivo, de acordo com o inciso X do art. 6º da Lei 8.666/1993.  

37. Por fim, os defendentes alegam que demonstraram zelo e cuidado com o bem público, e 

atuaram eficientemente no atendimento à comunidade universitária. Para tal afirmação, se ativeram ao 

item 70 da instrução, da Secex/RR, constante na peça 72.  Cabe citar o item mencionado para sua 

correta elucidação:  

‘Ademais, deve-se ter em mente que, considerando que não há indícios de sobrepreço, 

superfaturamento e de qualquer outra hipótese ensejadora de dano ao erário, e que, apesar das 

irregularidades, não existem indicativos de que há perigo à boa execução do objeto contratado, posto 

que têm sido realizadas as correções necessárias para a correta construção do prédio, não se vislumbra 

a necessidade de adoção de medidas cautelares.’  

38. De plano, deve-se evidenciar a diferença entre os instrumentos da ‘citação’ e da ‘audiência’, 

conforme os incisos II e III do art. 12º, da Lei 8.443/1992, os quais transcrevemos: 

‘II - se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no 

Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida; 

III - se não houver débito, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no 

Regimento Interno, apresentar razões de justificativa;’ 

39. No caso em tela ficou demonstrado não haver débito, portanto o instrumento utilizado, 

corretamente, foi o da audiência, já que houve a ocorrência irregularidade, decorrente de infração a 

normas legais. Convém citar o inciso IV, art. 250 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 

União a fim de esclarecimento: 

‘Art. 250. Ao apreciar processo relativo à fiscalização de atos e contratos, o relator ou o 

Tribunal:  

(...) 

IV - determinará a audiência do responsável para, no prazo de quinze dias, apresentar razões de 

justificativa, quando verificada a ocorrência de irregularidades decorrentes de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico, bem como infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária ou patrimonial.’ 

40. Outrossim, tal item supramencionado tem o condão de responder e esclarecer a solicitação de 

medida cautelar do representante (Empresa Cerasa Engenharia Ltda.), a qual não possuía os requisitos 

(fumus boni iuris e periculum in mora) para sua concessão. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20070322/TC-003-478-2006-8.doc
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41. Portanto, em suma, não merecem prosperar nenhuma das teses suscitadas pelos responsáveis, 

tampouco deferidos seus pedidos, cabendo-lhes sim responder pelos atos ilegais apurados por meio da 

presente Representação. Dessa forma, persistem as irregularidades e a responsabilidade dos 

defendentes. 

42. Nessa esteira, em face da gravidade dos fatos apresentado, torna-se imperiosa a aplicação de 

multa aos responsáveis em tela, com base no artigo 58, II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992.” 

  7. Em face do exame empreendido, o Auditor Federal de Controle Externo responsável pela 

instrução do feito propõe ao Tribunal a adoção do seguinte encaminhamento (Peça 93, pp. 11/12):  

 7.1. conhecer da presente Representação, com fulcro no art. 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c o 

art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

 7.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Joel Carlos Moizinho e pela Sra. 

Railma Sales de Souza, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 

8.443/1992, c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 

 7.3. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas supramencionadas em até 36 parcelas 

mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-

lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal 

de Contas da União o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, 

para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, 

atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 

 7.4. 44.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial da dívidas a que se referem os itens anteriores, caso não atendidas as notificações; 

 7.5. dar ciência e remeter cópia do Acórdão a ser proferido, bem como do Relatório e Proposta 

de Deliberação que o fundamentarem, aos responsáveis e à Representante; 

 7.6 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento 

Interno/TCU. 

8. O corpo diretivo da Secex/RR manifestou sua aquiescência à proposta supra (peças 94 e 95). 

 É o Relatório. 

 

  

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

Trago à apreciação deste Colegiado Representação formulada pela empresa Cerasa Engenharia 

Ltda. – EPP, com base no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, tratando de irregularidades havidas em 

certames conduzidos pela Universidade Federal de Roraima – UFRR, em especial na Concorrência 

001/2013.  

2. O aludido certame tem por objeto a execução de serviços de engenharia para construção do 

bloco de salas para professores no Campus Paricarana da UFRR, além de elaboração dos projetos da 

obra a ser implementada. 

3. No exame preliminar empreendido pela unidade técnica deste Tribunal, foram detectados os 

seguintes indícios de deficiências no projeto básico que embasou a Concorrência 001/2013: 

 3.1. inexistência de composição de custos unitários com o devido detalhamento para todos os 

itens da obra, de tal forma que não foram especificados todos os insumos a serem empregados em cada 

serviço orçado, nem houve definição do consumo previsto e da produtividade esperada, ou ainda do 

maquinário e da mão de obra a serem utilizados, não havendo como se fazer uma avaliação precisa dos 

encargos e custos envolvidos na execução das obras; 

 3.2. ausência de previsão de item para gastos com Administração Local na planilha de custos, 

dispêndios esses que costumam ter impacto relevante no orçamento de obras de porte médio, tendo em 

vista a necessidade de se incluir custos relacionados à mobilização e desmobilização, equipamentos de 

proteção individual (EPI), bem como às demais despesas administrativas aplicáveis em face da 

magnitude do empreendimento;  
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 3.3. defasagem de cerca de 13 meses dos referenciais de custos do SINAPI utilizados para a 

orçamentação da obra, considerando-se a data-base utilizada (abril/2012) e a data de abertura da 

proposta de preços (25/5/2013);  

 3.4. transferência indevida da responsabilidade pela elaboração dos projetos  (arquitetônico, 

terraplanagem, instalações elétricas e estruturais) para as empresas a serem contratadas, de tal forma 

que o edital que serviu de base para a licitação não contemplou os documentos necessários para a 

definição das características da obra e para apuração precisa dos custos a serem incorridos, havendo 

sérios riscos de futuras readequações orçamentárias e alterações substanciais nas características do 

objeto licitado. 

4. Como visto no Relatório precedente, após realizar inspeção na Universidade Federal de 

Roraima – UFRR, no período de 02/07 a 15/07/2014, e efetuar a audiência do Sr. Joel Carlos 

Moizinho, Pró-Reitor de Infraestrutura da UFRR, e da Sra. Railma Sales de Souza, Pró-Reitora de 

Administração da UFRR, a Secex/RR concluiu que a documentação acostada aos autos e as razões de 

justificativa apresentadas não foram capazes de afastar as irregularidades concernentes à 

inadequabilidade do projeto básico licitado. 

5. Importante ressaltar que essa inadequabilidade restou plenamente caracterizada, consoante as 

várias deficiências apontadas nas plantas e nos memoriais descritivos que constaram no Edital e foram 

referência para a elaboração do orçamento-base da obra, dentre as quais destaco: 

 5.1. inexistência de estudos preliminares necessários ao adequado detalhamento da obra, em 

especial laudos de sondagem que são essenciais para definição das características dos elementos da 

etapa de fundação; 

 5.2. ausência de composição de custos unitários para todos os itens da obra, o que impossibilitou 

aos licitantes a obtenção de relação específica de todos os insumos que oneram cada serviço, incluindo 

o consumo e a produtividade de cada material, além do maquinário e da mão de obra empregados, de 

tal forma que não houve como se efetuar uma avaliação precisa dos encargos e custos envolvidos na 

execução do empreendimento objeto do certame; 

 5.3. não-inclusão de itens associados à Administração Local na planilha de custos, não tendo 

sido devidamente quantificados dispêndios com mobilização e desmobilização, fornecimento de 

equipamentos de proteção individual (EPI), ou ainda despesas administrativas associadas diretamente à 

implantação das obras.  

6. Para se ter uma idéia da dimensão dessas falhas de projeto, só no tocante aos elementos de 

fundação, havia uma previsão inicial de profundidade média para as estacas de 9 metros que, após a 

obtenção do perfil  geotécnico do terreno, teve que ser alterada para 12 metros durante a execução das 

obras, o que significa acréscimo substancial na movimentação de terra e no volume de concreto 

empregado na infraestrutura da edificação. 

7. Importante ressaltar que, ao serem questionados sobre essas graves incongruências de projeto, 

os responsáveis apresentaram justificativas calcadas apenas em alegadas dificuldades logísticas do 

empreendimento as quais não foram devidamente especificadas ou comprovadas. Tal argumentação, 

portanto, não contém elementos capazes de elidir os indícios de irregularidades apontadas pela unidade 

técnica deste Tribunal.  

8. Diante de todo esse contexto, o que se observa, portanto, é que a principal polêmica tratada 

nestes autos está associada à delimitação da proporção de alterações a serem efetuadas nos 

orçamentos, de forma a se caracterizar que o projeto básico está inadequado e deficiente.  

9. Nesse sentido, destaco que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA), na sua Resolução 361/1991, aduz que um projeto básico deve ‘ensejar a determinação do 

custo global da obra com precisão de mais ou menos 15%’. (grifos acrescidos) 

10. Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento em documento elaborado conjuntamente 

com o Banco do Nordeste intitulado “Anexo O – Planejamento estratégico, treinamento e infra-

estrutura para o crescimento do turismo – critérios de elegibilidade e avaliação de projetos de 

aeroportos” ao tratar de projeto básico, página 8, aduz que: 

“5.3 Projeto Básico 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   
 

 

5.3.1 Para a alternativa selecionada, após ratificação dos resultados da análise sócio-econômica 

junto aos Órgãos gestores competentes, deverá ser desenvolvido o Projeto Básico cujos custos serão 

estimados com base em quantitativos e preços unitários, com margem de segurança de 10%.” (grifos 

acrescidos) 

11. Nesse sentido, o “Glossário de Termos da Qualidade” do extinto Departamento Nacional 

Estradas e Rodagem – DNER, 1997, conceitua projeto básico como “projeto que reúne os elementos, 

determinações técnicas necessárias e suficientes à contratação de execução do serviço ou 

fornecimento do produto, ou seja, conjunto de elementos que define a obra ou serviço, objeto de 

licitação e que possa estabelecer estimativa do custo final, prazo de execução entre outros itens.” 

(grifos acrescidos) 

12. Já o projeto executivo é definido no referido Glossário como sendo “projeto que reúne os 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, detalhando o projeto básico, ou 

seja,  conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa de dada obra.” (grifos 

acrescidos) 

13. O que se verifica é que não há uma convergência de qual percentual seria tolerável para essas 

alterações de projeto. Contudo, no caso concreto tratado nesses autos, em que as peças estruturais não 

são sequer detalhadas e as quantificações de insumos são apenas estimadas, mediante aplicação de 

taxas médias de consumo, de tal forma que grande parte dos itens orçados é passível de substancial 

alteração, entendo que resta totalmente comprometida a adequação técnica do projeto licitado. 

Ademais a própria conceituação de projeto básico leva à presunção de que apenas alguns ajustes se 

façam necessários no decorrer do processo de elaboração do projeto executivo, não sendo tolerável 

tamanha imprecisão no orçamento-base. 

14. Ora, se o projeto básico não contemplou todos aspectos urbanísticos inerentes ao 

empreendimento, nem forneceu os elementos necessários à estimativa de custos e prazos, não 

apresentando, ainda, estudo e dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições 

organizacionais para a construção do bloco de salas para professores no Campus Paricarana da UFRR, 

resta configurada, sem dúvida, inobservância às disposições dos arts. 6º, IX, 7º, § 2º, inciso I, e 12 da 

Lei 8.666/1993.  

15.  Importante destacar que esse quadro de inobservância às disposições legais sobre o projeto 

básico é bastante reincidente nas obras que o Tribunal fiscaliza. Exemplo recente foi a fiscalização de 

orientação centralizada em repasses para obras de saneamento básico e habitação popular.  

16. No âmbito do processo de minha relatoria que tratou da consolidação dos dados resultantes 

das 34 auditorias realizadas no âmbito da aludida FOC, verificou-se que em 28 delas houve falhas no 

projeto básico (TC 025.536/2009-4), o que ensejou a determinação ao Ministério das Cidades para que 

passasse a exigir da Caixa Econômica Federal, quando da aprovação dos projetos básico/executivo, 

que verificasse se tais projetos contemplam a obra como um todo e se neles constam todos os 

elementos técnicos necessários para garantir o atendimento ao inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/1993 

(Acórdão 402/2011 – Plenário).   

17. Naquela ocasião, já havia ressaltado que a deficiência de projeto básico leva, em grande parte 

das ocorrências, a alterações significativas na concepção original do contrato, resultando em desvio do 

objeto licitado, notadamente por extrapolação do limite dos aditivos contratuais previsto no art. 65, § 

1º, da Lei 8.666/1993. 

18. Essa mesma situação acontece no caso concreto em tela, pois, apenas quatro meses depois de 

as obras terem sido inicializadas, já houve termo aditivo ao contrato recém pactuado que ocasionou 

incremento de 11,48% no valor final do empreendimento, o que representa acréscimo no montante de 

R$ 257.006,44.  

19. Cumpre, ainda, destacar que inadequações de projeto como as explicitadas nos itens 

precedentes desta Proposta de Deliberação impossibilitam a adequada descrição dos serviços que serão 

implementados na obra, comprometendo o procedimento licitatório realizado, tendo em vista que a 

falta de rigor técnico na elaboração do projeto básico pode afastar do certame as empresas que optem 

por não correr o risco de apresentar um orçamento elaborado sem a necessária precisão, havendo, 
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portanto, prejuízo à competitividade do certame e à contratação da proposta mais vantajosa pela 

Administração Pública. 

20.  Diante de todo esse contexto, manifesto minha anuência ao exame empreendido pela 

Secex/RR, por considerar que os argumentos apresentados não foram suficientes para afastar os 

indícios de irregularidade detectados, devendo, ainda, ser aplicada, individualmente, aos dois 

responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do 

RI/TCU, tendo em vista as graves deficiências detectadas no projeto básico da Concorrência 001/2013.  

 Ante o exposto, manifesto-me por que o colegiado adote a deliberação que submeto à sua 

consideração. 

 

 

  

 

ACÓRDÃO Nº 302/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC-015.747/2013-1. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Cerasa Engenharia Ltda. – EPP (CNPJ 34.803.684/0001-81). 

4. Entidade: Universidade Federal de Roraima – UFRR.  

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima – Secex/RR.  

8. Advogados constituídos nos autos: não há. 

 

9. Acórdão: 

     VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Cerasa 

Engenharia Ltda. – EPP, com base no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, tratando de irregularidades 

havidas em certames conduzidos pela Universidade Federal de Roraima – UFRR, em especial na 

Concorrência 001/2013.  

       ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. conhecer desta Representação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la 

parcialmente procedente; 

 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Joel Carlos Moizinho, Pró-Reitor de Infraestrutura da 

UFRR, e à Sra. Railma Sales de Souza, Pró-Reitora de Administração da UFRR, a multa prevista no 

art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante 

este Tribunal, com fundamento no art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU, o recolhimento das 

referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do 

presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da 

legislação em vigor; 

 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das 

dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a 

falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 

217, § 2º, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 

 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 

das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que 

o fundamentam à Representante; 

 9.6. arquivar estes autos. 
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10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0302-04/16-P. 

  

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator) e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 

 

TC-034.998/2014-4  

Natureza: Representação.  

Unidade Jurisdicionada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama.  

Representante: Antonio Maria Good God (CPF 070.016.816-87). 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELO IBAMA PARA FRETAMENTO POR HORA DE 

VOO. NOTÍCIA DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE, SOBREPREÇO E OUTRAS 

IRREGULARIDADES NO EDITAL. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DAR 

CIÊNCIA QUANTO À IMPROPRIEDADES NA ORÇAMENTAÇÃO. ENVIO DE PEÇAS À 

ANAC PARA AVALIAR QUESTÃO DE SUA COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se da Representação com pedido de cautelar formulada pelo Sr. Antonio Maria Good God, 

noticiando supostas irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 21/2014, promovido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 

2. O mencionado certame visou à contratação de empresa de Serviços Aéreos Especializados – 

SAE, para fornecimento: “por fretamento por hora de voo, de helicópteros monoturbinas leves – 

cabines alongadas, incluída logística de abastecimento, para emprego em missões que se revistam de 

caráter repressivo; apoio à fiscalização; emergências e desastres ambientais; prevenção e combate 

direto a incêndios florestais; transporte de equipamentos, materiais, fiscais, analistas, técnicos e 

brigadistas e outras atribuições do Ibama”. 

3. O edital foi publicado em 01/12/2014, e teve seu objeto adjudicado à empresa Helisul Táxi 

Aéreo Ltda., pelo valor de R$ 50.332.212,00, em 27/1/2015. De acordo com consulta realizada pela 

Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog, em decorrência do pregão, foi 

celebrado o Contrato 3/2015, com vigência iniciada em 26/2/2015. 

3. Em suma, foram noticiadas as seguintes irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 

21/2014 (peça 1, p. 2-9): 

 3.1. exigência, no Termo de Referência, de disponibilização de Piloto Segundo em Comando 

(Copiloto) na categoria piloto privado – PPH em desacordo com o Regulamento Brasileiro de Aviação 

Civil 61 – RBAC 61 (peça 1, 2 a 5); 

 3.2. restrição à competitividade por estabelecer para habilitação, que a licitante comprove a 
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execução de no mínimo 21 postos de serviços, sem justificar a quantidade determinada e sem 

especificar o que seriam “postos de serviços”, bem como por exigir que tal comprovação seja de 

contrato já concluído por período não inferior a três anos, sendo que o edital estipula o prazo de 12 

meses para a vigência do contrato (peça 2, 6 a 8), e ainda, de prever a necessidade de a futura 

contratada possuir e disponibilizar caminhão-tanque com capacidade de 5.000 mil litros de 

combustível para cada aeronave de sua propriedade (peça 1, p. 8 e 9); 

 3.3. o valor da contratação para doze meses seria suficiente para a aquisição das aeronaves 

exigidas no pregão. 

4. Após análise realizada pela unidade técnica, concluindo pela improcedência dos argumentos 

trazidos e propugnando pelo indeferimento da cautelar pleiteada, bem como pelo arquivamento da 

representação, o Sr. Antonio Maria Good God, enquanto os autos já se encontravam em meu gabinete, 

apresentou novos elementos.  

5. Restituí os autos para novo exame da Selog, que sugeriu o indeferimento da medida cautelar 

haja vista presente o periculum in mora reverso. Realizadas, ainda, diligências ao Ibama e à Agência 

Nacional de Aviação Civil – Anac, por mim autorizadas, a unidade técnica promoveu nova oitiva do 

mencionado instituto e da contratada. 

6. Transcrevo a seguir, com ajustes de forma, excerto da instrução em que a Selog analisa, 

quanto ao mérito, as manifestações requeridas (peças 28, 39, 54 e 55) e os elementos adicionais 

insertos à peça 58: 

 “EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

12. Reitera-se o exame de admissibilidade realizado na instrução de 13/1/2015 (peça 8, p. 1), 

oportunidade em que se considerou que a representação atendia aos requisitos dispostos nos arts. 235 e 

237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

EXAME TÉCNICO 

13. Na peça inaugural (peça 1), o representante alegou existirem irregularidades atinentes ao 

edital do pregão eletrônico 21/2014, promovido pelo Ibama, que teriam viciado a licitação. As 

alegações serão analisadas, por tópicos, conforme a sistematização a seguir. 

Exigência de piloto segundo em comando (copiloto) com licença PPH 

14. Primeiramente, defende-se que o item 8 do termo de referência exigiu a disponibilização de 

piloto segundo em comando (copiloto) com licença de piloto privado de helicóptero (PPH), em 

desacordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) 61, que impede que um piloto 

privado preste serviço remunerado a terceiros. Aponta-se que o edital prevê que a tripulação deverá 

manter vínculo empregatício com a contratada. 

15. Em novo documento apresentado pelo representante após a inicial (peça 13), os argumentos 

inicialmente expostos são reiterados, acrescentando-se que, no contrato de fretamento de aeronaves, 

reserva-se ao fretador o controle sobre a tripulação e a condução técnica da aeronave, motivo pelo qual 

o Ibama não poderia utilizar seus servidores na composição da tripulação. Reforça-se que a disposição 

violaria os normativos que regulamentam a atividade e comprometeria a segurança aérea. 

16. O item foi analisado em instrução precedente (peça 8), que considerou pertinentes os 

esclarecimentos prestados pelo Ibama em sede de impugnação do edital (peças 6 e 7). Segundo o 

disposto, a designação de piloto privado seria de responsabilidade do Ibama, não fazendo parte dos 

quadros da empresa a ser contratada, tampouco ensejando custos para ela. Reforça-se que as planilhas 

de formação de preços não preveem tais tripulantes.  

17. A princípio, considerando-se que o objeto da licitação não abrangeria a contratação do piloto 

segundo em comando, entendeu-se, em exame prévio (peça 16), que não haveria que se falar em 

irregularidade. Ademais, quando o edital requer vínculo empregatício entre os tripulantes e a 

contratada, subentende-se que se trata dos empregados que deverão ser disponibilizados por essa, em 

referência àqueles que compõem itens de custo da proposta apresentada. 

18. Considerando-se, todavia, que os argumentos indicando possível violação aos normativos 

que regulamentam a aviação civil e os riscos à segurança aérea constituem matéria correlata à esfera de 

atuação da Anac, solicitou-se o seu pronunciamento quanto à regularidade de alocação de copiloto 
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com licença de piloto privado de helicóptero (PPH) nas aeronaves a serem fretadas.  

Elementos apresentados pela Anac (peça 28) 

19. Em atendimento à solicitação, a Agência manifestou-se da seguinte forma: 

1. Em resposta ao Memorando 36/2015/AUD/ANAC (00058.037230/2015-53), informo a Vossa 

Senhoria que, para os voos de fretamento, o RBAC 61 estabelece:  

61.85 - Prerrogativas do titular da licença de piloto privado e condições que devem ser 

observadas para exercê-las:  

(a) As prerrogativas do titular de uma licença de piloto privado limitam-se a atuar, sem 

remuneração, como piloto em comando ou segundo em comando de aeronave da categoria apropriada 

à sua licença e que realize voos não remunerados e sem qualquer tipo de aproveitamento comercial. 

2. O RBAC 135 estabelece ainda:  

135.245 (b) - O segundo em comando de um helicóptero operado apenas em voo VFR diurno 

deve possuir pelo menos uma licença de piloto comercial e deve ser qualificado para a aeronave.  

Diante do exposto, não é permitido um tripulante com licença de PPH conduzir uma 

aeronave como primeiro ou segundo em comando (comandante ou copiloto) em voos fretados. 

(grifado) 

Elementos apresentados pelo Ibama (peça 39) 

20. Sopesando-se que o edital do certame previa a alocação de quatorze postos de piloto para 

sete aeronaves o que, em tese, configuraria que cada aeronave contaria com dois pilotos, a instrução 

precedente (peça 16) considerou pertinente diligenciar o Ibama para que justificasse o cálculo do 

quantitativo de postos definido para a contratação, indicando, dentre outros, a carga horária e o horário 

de trabalho dos profissionais.  

21. Em retorno, a entidade explanou (peça 39, p. 4-6) que a quantidade de profissionais 

requeridos decorreu da característica da operação, realizada em locais remotos (fora de base) e da 

legislação aplicável (Lei 7.183/1984 – Lei do Aeronauta), que disciplina o regime de trabalho dos 

aeronautas (escala de serviço e jornada de trabalho).  

22. Dispõe-se que, segundo a norma referenciada, o limite para o trabalho nas características do 

emprego das aeronaves pelo Ibama seria de dezessete dias. Assim, em um mês seriam necessários dois 

profissionais para cada posto na aeronave (comandantes e mecânicos), de modo a manter a 

continuidade da operação em uma escala compatível com a legislação.  

23. Elucidou-se que os técnicos de suprimento de aviação são considerados como aeroviários 

(regulados pelo Decreto 1.232/1962), sendo que, em convenção coletiva de trabalho estabelecida entre 

o Sindicato Nacional dos Aeroviários e o Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo (assinado 

em 2013), ficou estabelecido que a operação fora de base teria por limite prazo semelhante ao dos 

aeronautas. Esse parâmetro teria servido de base para a especificação constante do processo licitatório.  

24. Concluiu-se, na manifestação, que, para cada aeronave são necessários dois pilotos e dois 

mecânicos em cada mês (28 para as sete aeronaves) e dois técnicos de suprimento de aviação para cada 

caminhão-tanque (quatorze no total), totalizando os 42 postos de trabalho (peça 39, p. 5).  

25. Quanto ao local de trabalho desses profissionais, afirmou-se que é variável, de acordo com a 

necessidade operacional das missões (peça 39, p. 5-6).  

26. O quantitativo de aeronaves teria sido determinado em decorrência do histórico de uso e do 

modo de operação estabelecido para o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia (constante do 

Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental – PNAPA), com implantação de bases em focos 

principais de ocorrência de destruição da floresta (peça 39, p. 6).  

Novos elementos apresentados pelo Ibama (peça 55 e 58) 

27. Neste tópico, o Ibama apresentou considerações sobre o aparente conflito com o RBAC 61 e 

135, acarretados pela inclusão no edital da prerrogativa de designação de piloto segundo em comando 

detentor da licença de Piloto Privado de Helicóptero (PPH) para compor a tripulação das aeronaves. 

28.  A autarquia alega que a Anac teria realizado interpretação equivocada sobre a questão que 

lhe foi submetida pelo TCU, ocasionada pelo fato de não ter tido acesso aos termos do contrato 

decorrente do pregão. 
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29. Justifica-se que a utilização do termo fretamento no edital teria significado diverso daquele 

atribuído pela Lei 7.565/1986, uma vez que caberia ao Ibama a obrigação de assumir a direção e 

condução técnica das aeronaves, elementos que caracterizariam o contrato de arrendamento de 

aeronaves. Por tal motivo, restaria afastada a aplicação do RBAC 135, sendo aplicável, em vez disso, o 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 91. 

30. Argumenta-se, ainda, que a condição prevista no RBAC 61, de que o PPH poderá atuar a 

bordo de aeronaves, vedada a remuneração e aproveitamento comercial do voo, estaria atendida, uma 

vez que a designação desse piloto ficaria a cargo do Ibama, não gerando custos para a contratada. 

31. Sobre a eventual necessidade de restrição quanto ao item referente à categoria do piloto em 

segundo comando, alterando a exigência para piloto comercial de helicóptero, o Ibama expõe que não 

haveria impacto nos custos e serviços prestados, já que tal item é de responsabilidade do contratante.  

32. Aponta-se, também, que, caso prosperasse a alegação de ilegalidade nos termos contratuais, a 

mudança, com relação à possibilidade de designação de piloto privado de helicóptero para compor a 

tripulação, estaria justificada pela superveniência da legislação aplicável sobre o instrumento 

contratual, a qual não restou especificada.  

33. No último documento apresentado (peça 58), o Ibama reforça que o piloto segundo em 

comando é necessário para a realização de determinadas operações, inclusive para garantir a segurança 

do voo. Defende-se que a licença PPH seria suficiente, uma vez que o profissional não seria 

remunerado pela contratada, sendo designado profissional do próprio quadro de servidores do Ibama 

ou colaboradores de outras instituições públicas (como Polícias e Corpos de Bombeiros). 

34. Afirma, ainda, que, observados diversos critérios, somente mediante Ordem de Serviço 

expedida pelo Diretor de Proteção Ambiental é permitido a cada profissional embarcar nas aeronaves. 

No caso excepcional de indicação de piloto segundo em comando por parte da contratada, inclui-se, no 

processo, verificar de se o profissional detém licença de Piloto Comercial de Helicóptero – PCH.  

Elementos apresentados pela Helisul Táxi Aéreo Ltda. (peça 54) 

35. A empresa aponta, tal qual o Ibama, que, ao caso, não se aplica o RBAC 135, mas o RBHA 

91 da Anac, esse expressamente mencionado no edital do pregão. 

36. Destaca, dessa última norma, o item 91.1 (f), assim transcrito: 

‘91.1 (f) Este regulamento aplica-se, ainda, aos serviços aéreos especializados executados por 

aviões ou helicópteros tais como: aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, 

aerotopografia, prospecção, exploração, detecção, publicidade, fomento ou proteção à agricultura e 

agropecuária, ensino e adestramento de voo, experimentação técnica ou científica, inspeção em linhas 

de transmissão ou em dutos transportando fluidos e gases, policiais, de busca e salvamento etc. Os 

serviços de transporte de cargas externas, realizados com helicópteros, e os e proteção à agricultura e 

pecuária devem obedecer, também, aos RBHA 133 e 137, respectivamente.’ 

37. Alega que, embora o Ibama seja ente da administração indireta, é a única entidade, no âmbito 

federal, que possui as atribuições descritas no art. 2° da Lei 7.735/1989, quais sejam: 

‘I - exercer o poder de polícia ambiental; II - executar ações das políticas nacionais de meio 

ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 

qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e 

controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e III - 

executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental 

vigente.’ 

38. De igual forma, defende-se que o contrato previsto se trata, em verdade, de contrato de 

arrendamento, e não de fretamento, em que pese o termo utilizado no instrumento convocatório. 

Análise 

39. A partir dos elementos colacionados, verifica-se que a contratação de piloto segundo em 

comando com licença de piloto privado de helicóptero (PPH) não é objeto do pregão 21/2014 e não 

está previsto como item de custo, sendo a designação desse piloto responsabilidade do Ibama e não da 

contratada. 

40. Embora a contratação preveja a alocação de dois pilotos por aeronave, ambos trabalharão em 
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regime de revezamento como comandantes, sem que qualquer deles ocupe a função de segundo em 

comando. Não há que se falar, assim, em possível falha no cumprimento das obrigações contratuais 

por parte da contratada no que se refere à alocação de copilotos nas aeronaves. Ainda assim, conforme 

afirmado pelo Ibama, no caso excepcional de vir a ocorrer a indicação de piloto segundo em comando 

por parte da contratada, será exigido dele a titularidade da licença de piloto comercial de helicóptero – 

PCH. 

41. No mais, o piloto segundo em comando não gerará custos adicionais para a autarquia, uma 

vez que será designado dentre os servidores do próprio quadro, ou de instituições públicas 

colaboradoras, tais como Polícias e Corpos de Bombeiros, que possuam as habilitações necessárias, 

conforme o estatuído no documento à peça 58. 

42. No que respeita à alegação da representante de que a utilização de copiloto com licença PPH 

poderia levar à perda do seguro das aeronaves, deve-se ponderar que, de acordo com o informado pelo 

Ibama (peça 58, p. 2), a especificação das aeronaves contratadas permite a operação com apenas um 

piloto, que, no caso, será o profissional da contratada, com a licença de piloto comercial de helicóptero 

(PCH), o que atende às normas vigentes. 

43. Quanto à regularidade da despesa, portanto, não há reparos a fazer no tangente à previsão de 

piloto segundo em comando. 

44. Todavia, deve-se mencionar que, com relação à adequação às normas que regem as 

prerrogativas de piloto privado de helicóptero (PPH), deve-se mencionar que a Anac, ente que detém a 

competência de regular as atividades de aviação civil, ao ser consultada pelo TCU especificamente 

sobre a adequação do edital do pregão 21/2014 do Ibama ao RBAC 61, concluiu, de forma expressa, 

que não é permitido a um tripulante com licença de PPH conduzir uma aeronave como primeiro ou 

segundo em comando (comandante ou copiloto) em voos fretados. 

45. Frise-se que não pode prosperar a alegação do Ibama de que a autarquia especial elaborou 

sua manifestação sem que tivesse acesso aos termos da minuta do contrato, sendo certo que a cópia do 

instrumento convocatório acompanhou o ofício de diligência e que a consulta mencionou, de forma 

específica, a licitação em apreço. 

46. Considerando-se que a definição do tipo de licença exigível para copiloto de aeronave  

envolve matéria eminentemente técnica, encontrando-se dentro da esfera de regulamentação e 

fiscalização da Anac, entende-se cabível encaminhá-la ao conhecimento dessa Agência para que 

verifique se situações tais quais a do pregão em comento encontram amparo legal, ou se demandam 

regulamentação específica, e, caso necessário, adote as providências oportunas.  

Sobrepreço 

47. Na peça apresentada originariamente (peça 1), o representante noticia, todavia sem citar 

fontes de informação, que o valor da contratação para doze meses seria suficiente para a aquisição das 

aeronaves exigidas no pregão. 

48. A instrução antecedente (peça 16) analisou que, embora a afirmação não tivesse sido 

acompanhada de elementos de comprovação, considerando-se a materialidade dos valores envolvidos, 

seria pertinente requisitar que a área técnica especializada da entidade se manifestasse quanto a esse 

fato, apresentando os estudos de viabilidade da contratação, que apoiaram a opção pelo fretamento (em 

detrimento da aquisição das aeronaves).  

49. Efetuou-se, ainda, diligência para que fosse apresentada toda a documentação relativa à 

pesquisa de preços realizada, com identificação dos responsáveis pelas tarefas e eventuais pareceres 

técnicos e jurídicos relativos a essa pesquisa. 

50. A partir da análise das planilhas de formação de preços do edital, verificou-se que o valor da 

hora de voo, unidade de medida pela qual a contratada seria remunerada, era calculada mediante a 

divisão entre os custos mensais dos 42 postos de trabalho, somados a todos os demais valores relativos 

à disponibilização das sete aeronaves, por um total de 490 horas. Essas horas corresponderiam à 

estimativa de utilização por mês, elaborada pela contratante.  

51. Vislumbrou-se necessário, quanto ao assunto, obter esclarecimentos acerca das premissas 

que levaram à conclusão da necessidade dos postos de trabalho estipulados, do quantitativo de 
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aeronaves, além da apresentação da memória de cálculo acerca da capacidade de horas de voo por mês 

de cada aeronave, com os postos de serviço que lhes são alocados. 

Elementos apresentados pelo Ibama (peça 39) 

52. Segundo informou (peça 39, p. 2), o Ibama optou pela solução de fretamento, tendo em vista 

a experiência adquirida desde o ano 2000, quando iniciou a contratação de aeronaves para as 

atividades de prevenção e combate aos incêndios florestais na Amazônia.  

55. O emprego das aeronaves fretadas teria se revelado como solução vantajosa, notadamente, 

quando observado o aspecto de disponibilidade dos equipamentos (peça 39, p. 2).  

54. Argumentou que, no caso de aeronaves próprias, seriam necessários diversos contratos para 

permitir a operação e que qualquer ocorrência que impedisse a execução de um deles limitaria o uso 

das aeronaves, prejudicando a consecução das atividades finalísticas (peça 39, p. 2-3). 

55. A entidade alegou que um contrato de manutenção programada (estabelecida pelo fabricante 

em função de horas de voo e tempo de uso) poderia ser facilmente conduzido, porém, nas manutenções 

corretivas, quando se exige a troca de um componente específico cuja aquisição necessite de processo 

licitatório, poderia ocorrer demora, reduzindo a disponibilidade dos meios aéreos.  

56. Quanto à quantidade de horas de voo para a contratação, esclareceu que foi estabelecida, 

conforme o histórico de utilização das aeronaves, a previsão de manutenção do quantitativo de 

operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e prevenção e combate aos incêndios 

florestais (sendo o combate com considerável imprevisibilidade), planejados em função das demandas 

e disponibilidade orçamentária e de pessoal (peça 39, p. 6-7).  

57. Elucidou que o limite máximo para operação das aeronaves contratadas decorreria da 

homologação prevista (voo visual), o que limitaria a operação em locais remotos à luz do dia (cerca de 

doze horas), e o limite da jornada de trabalho dos tripulantes, de oito horas. Assim, em uma situação 

ideal, seria possível o emprego das aeronaves durante oito horas por dia, ou duzentas e quarenta horas 

por mês.  

58. Porém, afirmou que esse número seria muito superior ao que se faz necessário por limitações 

meteorológicas e de condução das missões, ocorrendo o uso integral apenas em situações extremas, 

como combate a incêndios florestais.  

59. Relatou que foram estabelecidas setenta horas de voo por mês por aeronave, em média, valor 

historicamente compatível com a atuação do Ibama, de modo a manter um número aproximado 

próximo da realidade operacional, que tem uma variação ao longo do ano (principalmente pelo período 

de chuvas), o que permite o emprego mesmo com pequena elevação na demanda, como maior 

quantidade de incêndios florestais (a exemplo do ano de 2010) e intensificação pontual de ações de 

combate ao desmatamento ilegal na Amazônia.  

Análise 

60. A partir da análise da documentação apresentada pelo Ibama (peça 39, p. 15-253), verifica-se 

que a estimativa dos valores da contratação foi realizada com base na média aritmética de três 

orçamentos obtidos de empresas privadas do ramo. 

61. Inicialmente, oito empresas apresentaram propostas. Entretanto, apenas três preencheram as 

planilhas de custo e formação de preços, requeridas pelo Ibama. 

62. A pesquisa junto a órgãos e entidades da Administração Pública foi realizada mediante envio 

de e-mail (peça 39, p. 112) e consulta ao sítio Transparência Pública dos Ministérios, da Advocacia-

Geral da União e da Controladoria-Geral da União (peça 39, p. 164-244). 

63. Das buscas realizadas junto à Administração, foram obtidos apenas três contratos relativos ao 

objeto da contratação, celebrados pelo Estado de Santa Catarina, pelo Fundo Estadual de Saúde do 

Paraná e pelo Governo do Estado do Pará (peça 39, p. 114-162). 

64. Todavia, conforme explicitado no Despacho 14315/DICOM/IBAMA (peça 39, p. 254), os 

serviços descritos nesses contratos não possuiriam as mesmas características daqueles do termo de 

referência do pregão 21/2014. Não se detalhou, em específico, quais itens de divergência 

inviabilizariam a comparação com os referidos contratos.  

65. Observa-se que o contrato do Fundo de Saúde Estadual do Paraná visa ao resgate aéreo 
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médico por avião (item 1) e helicóptero (item 2); o do Estado de Santa Catarina tem por objeto a 

contratação de empresa aérea especializada, categoria TPX (táxi aéreo), para o fornecimento, em 

regime de locação, de uma aeronave de asa rotativa (helicóptero) monoturbina, com tripulação 

formada de piloto e copiloto, para prestação de serviço de transporte aéreo executivo eventual, com 

estimativa de até quinhentas horas de voo/ano; e o do Governo do Estado do Pará refere-se à locação 

de helicóptero multimissão com um piloto comercial em comando, com, no mínimo, oitocentas horas 

de voo por aeronave, manutenção, um mecânico por aeronave, combustível, seguro de casco e reta, 

com capacidade para, no mínimo, seis pessoas. 

66. Em pesquisa aos editais que deram origem aos contratos do Estado de Santa Catarina (pregão 

49/2012) e do Governo do Estado do Pará (pregão 28/2012-Segup/PA), vislumbra-se que, em 

princípio, as configurações das aeronaves seriam compatíveis com as requeridas no pregão do Ibama. 

Esses pregões apresentaram valores por hora de voo correspondentes a R$ 6.947,11 e a R$ 6.500,00, 

respectivamente (peça 39, p. 122 e 150), enquanto a estimativa elaborada pelo Ibama resultou no valor 

de R$ 10.067,66, e o valor obtido no pregão foi de R$ 8.559,90. 

Pregão do Ibama Edital Gov. Pará Edital Gov. SC 

- 02 pilotos, 02 

mecânicos; 02 técnicos; 

- Peso máximo de 

decolagem com carga interna: 

2000-2900kg; 

- Capacidade de 

assentos (incluindo piloto): 6-

8 

- Carga útil: 950-

1450kg; 

- Alcance (sem tanque 

auxiliar): 550-900km; 

- Autonomia (sem 

tanque auxiliary): 2-4,5h; 

- VNE: 230-285km/h; 

- Vel. Cruzeiro: 200-

250km/h; 

- Pot. Máx. Decolagem 

(motor): 650-1050Shp; 

- Pot. Máx. Contínua 

(motor): 595-900Shp; 

- Autonomia na 

velocidade patrulhamento 

(60kt): 3-4,8h; 

- Teste operac. Serviço: 

13000-19000ft; 

- Equipamento para 

lançamento de água; 

- Partes fixas 

(provisões) para instalação e 

operação do sistema de 

lançamento de água para 

combate a incêndios 

florestais. Duas aeronaves 

devem estar equipadas com 

guincho elétrico para 

- 01 piloto comercial em 

comando, 01 mecânico 

- Peso Máximo de 

decolagem acima de 2.200 kg; 

-  Capacidade de 

transporte de, no mínimo, 6 

pessoas, incluindo o piloto; 

- Carga útil de no mínimo 

1.000 kg;  

-Alcance na velocidade de 

cruzeiro longo com ou sem 

tanque auxiliar - 600 km; 

- Autonomia de voo 

mínima de 3h, com ou sem 

tanque auxiliar; 

- Velocidade de cruzeiro 

rápido - 230 (duzentos e trinta) 

Km/h/120kt; 

- Velocidade de cruzeiro 

longo alcance – 200km/h / 108 

Kt; 

- Motor com potência 

nominal acima de 700 SHP; 

- 01 equipamento de 

combate a incêndio bambi-

bucket, com capacidade mínima 

para 500 litros e máxima de 700 

litros (instalação fixa e parte 

móvel), disponível para a 

aeronave com dispositivo 

elétrico de abertura e sistema de 

alijamento elétrico e mecânico 

para situações de emergência; 

- Partes fixas (provisões) 

para instalação e operação do 

sistema de combate a incêndios 

- 01 piloto e 01 

copiloto; 

- Peso máximo de 

decolagem de 2000 kg; 

- Capacidade: 01 

tripulante e no mínimo 05  

passageiros; 

- Carga útil interna 

mínima: de 550kg; 

- Alcance de 600 km 

de distância; 

-Autonomia mínima 

de 3 horas; 

-  Velocidade de 

cruzeiro mínima: 200 

Km/hora. 
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içamento e cargas de até 205 

kg, com 50 metros de cabo. 

 

 

florestais do tipo bambi-bucket; 

- Gancho para transporte 

de carga externa com capacidade 

mínima para 500kg com 

dispositivo de alijamento 

elétrico e mecânico do gancho 

- Rede de carga com 

distorcedor 

Bomba externa para 

abastecimento do helicóptero. 

-Kit Aeromédico 

homologado composto de: 

- Desfibrilador portátil 

-Maca para transporte 

emergencial de pacientes, 

compatível com o modelo da 

aeronave. 

67. Considera-se que, diante da existência de contratos com objetos semelhantes ao da 

contratação, com valores inferiores à média obtida na pesquisa realizada junto a empresas privadas, os 

gestores responsáveis pela elaboração da estimativa de preços deveriam ter deixado assente nos autos, 

de forma específica, em que medida as diferenciações presentes nos referidos contratos impactariam a 

comparação de preços a ser empreendida e o motivo pelo qual foram descartados das estimativas. Essa 

medida, além de conferir maior transparência ao processo, incluiria, nos autos, elementos que 

contribuiriam para a verificação da adequação da média de preços estimada.  

68. Em relação ao fato de a pesquisa de preços ter sido restrita a três orçamentos obtidos junto a 

empresas, mínimo admitido pelo art. 2º, § 5º, da IN SLTI-MP 5/2014, deve-se consignar que esse tipo 

de contratação não é frequente na Administração Pública, tendo-se verificado, mediante consulta ao 

sítio Compras Governamentais, dificuldades na obtenção de parâmetros para comparação.  

69. Pesquisa realizada no referido site (‘Pesquisa Textual – Editais’), com as expressões 

‘fretamento helicóptero’ e ‘locação helicóptero’, nos anos de 2013 a 2014, resultou, apenas, nos 

seguintes resultados: Pregão 25/2014 do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com valor de 

R$ 9.548,36/hora; Pregão 11/2013 do Distrito Sanitário Indígena Yanomami, com valor de 

R$ 6.000,00/hora (contrato prorrogado até abril/2015); Pregão 163/2014 das Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil, com valor de R$ 5.950,79/hora. Em relação aos dois últimos, foi possível verificar 

que as aeronaves possuem capacidade inferior à requerida pelo Ibama. 

70. Deve-se deixar registrado que, de acordo com o Guia de Boas Práticas em Contratações de 

Soluções de Tecnologia da Informação do TCU, extensível a todas as demais contratações, ao analisar 

o mercado com vistas à obtenção de dados sobre preços, pode-se utilizar, dentre outras, as seguintes 

fontes de informação:  

‘a)  preços vigentes em outros órgãos (e.g. em licitações, inclusive de registro de preço) (Lei 

8.666/1993, art. 15, inciso V);  

b)  consultas diretas aos fornecedores (RFP – Request for Proposal), que deve incluir as 

informações definidas até então no termo de referência ou no projeto básico, pois essas informações 

afetam a percepção de risco das empresas, que por sua vez influencia os preços oferecidos (...)  

d)  consultas em portais de fornecedores na web e em sistemas de busca de preços na internet, 

lembrando que os preços informados normalmente são unitários, ou seja, referem-se à contratação de 

um único produto, de modo que não consideram o efeito de escala que existe em uma contratação de 

muitas unidades;  

e)  bancos de dados da APF (e.g. Comprasnet, Siasg);  

f)  cadastros de preços mantidos por entidades de pesquisa;  

g)  preços obtidos em contratações semelhantes do setor privado (Lei 8.666/1993, art. 15, inciso 
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III);  

h)  uso do portal do órgão para publicar o planejamento da licitação na web e receber estimativas 

de preços.’ 

71. Vale destacar, também, os esclarecimentos acerca de preços aceitáveis, constantes dos itens 

32 e 33 do voto do Ministro-Relator do Acórdão 2.170/2007-TCU-Plenário que assim os conceitua:  

‘32. Esclareço que preço aceitável é aquele que não representa claro viés preço em relação ao 

contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa 

identificada para o produto (ou serviço). Tal constatação leva à conclusão de que as estimativas de 

preços prévias às licitações, os valores a serem aceitos pelos gestores antes da adjudicação dos objetos 

dos certames licitatórios, bem como na contratação e posteriores alterações, por meio de aditivos, e 

mesmo os parâmetros utilizados pelos órgãos de controle para caracterizar sobrepreço ou 

superfaturamento em contratações de TI devem estar baseados em uma ‘cesta de preços aceitáveis’. A 

velocidade das mudanças tecnológicas do setor exige esse cuidado especial. 

33. Esse conjunto de preços ao qual me referi como ‘cesta de preços aceitáveis’ pode ser 

oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos 

públicos – inclusos aqueles constantes no Comprasnet –, valores registrados em atas de SRP, entre 

outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle – a exemplo de 

compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes 

àquelas da Administração Pública, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam 

expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado.’  

72. Ainda conforme constatação do TCU, esposada no Guia de Boas Práticas, há uma crença 

disseminada entre os gestores públicos de que basta haver três propostas de fornecedores para que uma 

estimativa de preço seja considerada válida. Todavia, conforme o citado acórdão, deve-se buscar o 

maior número de preços possível, não se limitando a três preços informados por fornecedores, a menos 

que seja devidamente justificado. 

73. Ademais, em regra, os fornecedores não revelam em suas propostas, antes da licitação, os 

preços que, de fato, irão propor durante o certame, pois não têm estímulo para tal. Assim, de antemão, 

os preços levantados em propostas comerciais preliminares tendem a ser maiores que os praticados nas 

condições de concorrência. 

74. Todavia, embora, em princípio, a limitação da estimativa pudesse conduzir à constatação de 

irregularidade, conforme delineado, as fontes de informação de preços para o tipo de objeto, ao menos 

no sítio Compras Governamentais, são escassas, escusando, assim, o fato de ter se restringido a 

orçamentos com empresas privadas do ramo. 

75. Esse fato não afasta a pertinência de que se dê ciência à entidade acerca da ausência de 

justificativas nos autos para descartar a utilização de preços constantes de contratos administrativos 

semelhantes, com detalhamento acerca dos impactos das diferenciações presentes nos referidos 

contratos na comparação de preços a ser empreendida, o que vai de encontro à jurisprudência do TCU, 

a exemplo do Acórdão 2.170/2007-Plenário e ao art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993. 

76. Com relação aos estudos de viabilidade da contratação, conforme a análise dos elementos 

apresentados pelo Ibama (peça 39), não foram elaborados estudos comparativos para avaliação da 

economicidade da opção de fretamento com a aquisição das aeronaves, estudos estes que deveriam, 

caso realizados, levar em consideração custos com manutenção preventiva e corretiva, locais de guarda 

das aeronaves, entre outros correlatos para tal objeto.  

77. Todavia, na resposta às oitivas promovidas (peça 39), a autarquia deixou circunstanciado que 

a opção pelo fretamento se pautou no princípio da eficiência, já que o Ibama não detém expertise em 

atividades aéreas, o que poderia prejudicar as manutenções e disponibilidade das aeronaves.  

78. Destacou-se que qualquer ocorrência que impeça ou paralise a execução de um desses 

contratos limitaria o uso das aeronaves, acarretando prejuízos às atividades finalísticas. Apontaram-se 

riscos de deterioração do material em longos períodos de inatividade. Também deve ser considerado 

que as manutenções corretivas, quando exigem a troca de um componente específico, cuja aquisição 

necessite de processo licitatório, poderia reduzir a disponibilidade das aeronaves, impactando as 
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missões da entidade. 

79. Por consideram-se plausíveis as considerações do Ibama, quanto à justificativa para a opção 

pelo fretamento, mitiga-se a falha de não inclusão nos autos do estudo de viabilidade. 

Constatações consideradas improcedentes na instrução precedente (peça 16) 

80. Em acréscimo às constatações acima dispostas, a representação apontou a existência de 

irregularidades, que já se submeteram à análise da unidade técnica, tendo sido tomadas por 

improcedentes (peça 16). 

Exigências de qualificação técnica restritivas 

81. A primeira alegação abordou exigências de qualificação técnica restritivas, argumentando-se 

que a comprovação de execução de contrato já concluído por período não inferior a três anos, como 

requisito de qualificação técnica, seria excessiva, visto que a prestação de serviço se dará por doze 

meses.  

82. Questionou-se a falta de clareza da expressão ‘postos de serviços’, em relação à qual o 

representante entende que poderia corresponder à ‘quantidade de bases que a licitante deveria possuir 

nos contratos antecedentes’, à ‘quantidade de locais em que prestou serviços transportando pessoas ou 

coisas’. Indaga-se se ‘esses locais devem ser fixos ou se entra nessa somatória qualquer local em que 

tenha sido realizado ou pouso em serviço (pouco ocasional conforme a legislação de regência) ou se 

um ponto de mero abastecimento também pode ser computado’.  

83. Acrescentou-se que, se o certame mencionou a existência de quatro bases de operação com 

somente sete aeronaves, não se justificaria a exigência de comprovação de 21 postos de serviços.  

84. O último questionamento referente a este tópico voltou-se à exigência de que a contratada 

possuísse e disponibilizasse caminhão-tanque com capacidade de 5.000 mil litros de combustível para 

cada aeronave de sua propriedade, que não faria parte da rotina e das necessidades de uma empresa de 

Serviços Aéreos Especializados. Aponta-se que a atual contratada pode ter tido informação 

privilegiada por ter adquirido quatro caminhões recentemente.  

85. Em análise anteriormente empreendida (peça 8), avaliou-se que os quesitos arguidos estão de 

acordo com a Instrução Normativa SLTI 2/2008, art. 19, § 5o, I e §§ 7o e 9o e que o texto do edital não 

obrigou que a licitante detivesse a propriedade de caminhão-tanque com capacidade de 5.000 mil litros 

de combustível para cada aeronave, tampouco coloca esse item como requisito de qualificação técnica.  

86. Os argumentos apresentados inicialmente, de tal forma, foram considerados improcedentes. 

87. Em nova peça apresentada pela representante após a inicial (peça 13), alegou-se, 

adicionalmente, que a IN 2/2008 não contém o § 7o, mencionado pela unidade técnica. Defendeu-se 

que a norma não se aplicaria ao Ibama, uma vez que a autarquia não seria integrante do Sistema de 

Serviços Gerais (Sisg) e que contraria o art. 30 da Lei 8.666/1993. 

88. Conforme o analisado (peça 16), o Decreto 1.094/1994 organizou a área de compras 

governamentais na forma de sistema (Sisg), integrado por unidades administrativas distribuídas por 

todos os ministérios, as autarquias e as fundações públicas da administração federal. Considerando-se 

que o Ibama foi criado pela Lei 7.735/1989, que lhe atribuiu natureza jurídica de autarquia federal, não 

se pode deixar de reconhecer que é integrante do Sisg. 

89. Consignou-se, na análise, que, mesmo que assim não fosse, não haveria óbices para que os 

preceitos da referida IN pudessem ser adotados por entidades não integrantes do Sisg, já que o 

normativo encerra boas práticas de gestão e, portanto, de observação recomendável.  

90. Sobre a inexistência de dispositivo mencionado na instrução precedente, verifica-se que o § 

7o do art. 19 da IN/SLTI/MP 2/2008 foi inserido nessa norma pela IN 6, de 23/12/2013, que se 

encontra vigente. 

91.  Avaliou-se, por fim, que a alegação de que a IN 2/2008 contraria o art. 30 da Lei 8.666/1993 

não prosperaria, uma vez que a finalidade da norma seria justamente adequar as exigências de 

qualificação técnica de serviços continuados de terceirização à previsão legal, em consonância com o 

Acórdão 1.214/2013-Plenário. 

92. Pelo exposto, são tidas por improcedentes as alegações analisadas neste tópico. 

Disponibilização extemporânea de sistema de registro de horas de voos 
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93. Segundo o representante alegou na inicial (peça 1), o edital concedeu o prazo de 180 dias da 

assinatura do contrato à vencedora para a entrega de um Sistema Informatizado de Controle e 

Supervisão de Ações e Operações de Apoio Aéreo (6.8 do termo de referência), sendo que os registros 

de horas de voos deveriam ser lançados nesse Sistema desde o início da prestação dos serviços (7.3 do 

termo de referência). Os pagamentos mensais estariam atrelados, desde o primeiro mês, aos relatórios 

gerados por esse Sistema (14.2.1 do termo de referência).  

94. Na instrução precedente (peça 16), avaliou-se que o prazo concedido para a disponibilização 

do Sistema Informatizado de Controle e Supervisão de Ações e Operações de Apoio Aéreo não 

compromete o registro e o controle das horas de voo, inclusive, para fins de pagamento, tendo em vista 

que o termo de referência do edital (item 7) previa mecanismos para esses procedimentos, 

independentemente do sistema. Assim, esse ponto da representação foi considerado improcedente. 

Irregularidades no julgamento das propostas 

95. Segundo afirmado pela representante, as propostas das empresas Henrimar Táxi Aéreo e 

Líder Táxi Aéreo teriam se situado acima do limite de valor estabelecido no item 6.4.1 do edital. 

Entretanto, o pregoeiro não teria cumprido o dever de desclassificá-las. 

96. Acrescentou-se que, das quatro licitantes, apenas a vencedora seria homologada pela Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac) para prestar Serviços Aéreos Especializados de Combate a 

Incêndios, conforme a exigência de habilitação constante do item 7.5 do edital. 

97. Afirmou-se que a planilha apresentada pela Helisul, empresa vencedora, apresentou os 

seguintes erros não passíveis de correção: 

a) inclusão do item ‘voos para manutenção’ não constante da planilha de preços do termo de 

referência; 

b) valores relativos aos itens ‘Controle, supervisão de ações e operações de apoio aéreo’ e 

‘Monitoramento de aeronaves e transmissão de dados’ superiores aos valores estimados pela 

Administração; 

c) omissão quanto aos percentuais utilizados nos itens ‘demais componentes’ e ‘tributos’; 

d) nas categorias profissionais mecânico operacional de campo e técnico de suprimento de 

aviação, a descrição dos multiplicadores do total deveria ser corrigida, pois não correspondia ao 

subtotal expresso na planilha do citado posto de trabalho; e 

e) no item despesas administrativas, o percentual de 5,20%, divergiu do valor aferido’. 

98. No entendimento esposado, essas falhas deveriam ter ensejado a desclassificação da 

proposta, todavia, o pregoeiro oportunizou a reapresentação da proposta. 

99. De acordo com a instrução precedente, que analisou as alegações (peça 16), o item 7.5 do 

edital impõe, para fins de qualificação técnica, a apresentação de certificado que comprove a 

homologação da licitante perante a Anac para a atividade SAE – Serviço Aéreo Especializado, na 

categoria combate a incêndios. A exigência se justifica por estar prevista, dentre as ações e as 

operações a serem realizadas, a prevenção e o combate a incêndios florestais. 

100. Considerou-se que a concessão de oportunidade para a correção de erros na planilha da 

vencedora estaria em consonância com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos, 

2.104/2004, 1.791/2006, 1.179/2008 e 2.371/2009, 2.302/2012 e 187/2014, todos do Plenário. O rigor 

formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de 

desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e que não causem prejuízos à Administração ou 

aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. 

101. Pelo exposto, as alegações deste tópico não merecem provimento.  

Pressupostos da cautelar 

102. Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de 

fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de 

mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do 

procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser 

adotada quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora.  
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103. O objeto do pregão 21/2014 relaciona-se a serviços de natureza continuada, cuja 

permanência, portanto, é essencial para o cumprimento da missão institucional da entidade.  

104. A partir de análise do portal Transparência Pública, verifica-se que, em decorrência do 

pregão, o Contrato 3/2015 foi celebrado, com vigência iniciada em 26/2/2015. 

105. Considerando a natureza dos serviços, eventual suspensão da execução contratual poderia 

ser prejudicial à Administração, o que caracteriza a existência do periculum in mora reverso, que, 

por si, afasta a pertinência da concessão de medida cautelar. Dessa forma, propugna-se pelo 

indeferimento da cautelar pleiteada. 

106. Por fim, com relação ao mérito, o processo deve ser julgado parcialmente procedente, para 

que se dê ciência ao Ibama da impropriedade verificada, para prevenir a ocorrência de outras 

semelhantes.” 

7. Com base nessas considerações, a unidade instrutiva, em uníssono, propõe (peças 59, 60 e 61): 

“114.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993; 

114.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Sr. Antonio Maria Good God, 

tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 

114.3. julgar parcialmente procedente a presente representação; 

114.4. dar ciência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

sobre a seguinte impropriedade, relativa ao pregão eletrônico 21/2014, para que sejam adotadas 

medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 

a) ausência de justificativas nos autos do pregão para descartar a utilização de preços constantes 

de contratos administrativos semelhantes, com detalhamento acerca dos impactos das diferenciações 

presentes nos referidos contratos na comparação de preços a ser empreendida, o que vai de encontro à 

jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2.170/2007-Plenário e ao art. 3o, caput, da 

Lei 8.666/1993; 

114.5. encaminhar cópia das peças 1, 4, 54, 55 e 58 destes autos e desta instrução à Agência 

Nacional de Aviação Civil para que verifique se situações tais quais a do pregão 21/2014 do Ibama, 

que autoriza que a tripulação das aeronaves sejam integradas por piloto segundo em comando detentor 

de licença de piloto privado de helicóptero (PPH), encontram amparo legal, ou se demandam 

regulamentação específica, e, caso necessário, adote as providências oportunas;  

114.6. comunicar ao representante, à empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda. e ao Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis o que vier a ser decidido; 

114.7. arquivar os presentes autos, com base no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem 

prejuízo de que a Selog monitore o que vier a ser decidido.” 

6. Posteriormente à instrução de mérito acima transcrita, deferi, com fundamento no art. 146, § 

1º, do Regimento Interno/TCU, pedido do Sr. Antonio Maria Good God de ingresso como interessado 

no presente processo (Peça 66), concedendo-lhe o prazo de quinze dias para que exercesse as 

faculdades processuais previstas na Lei 8.443/1992. 

 É o Relatório.  

  

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

 Em exame a Representação formulada pelo Sr. Antonio Maria Good God, noticiando supostas 

irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 21/2014, promovido pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 

2. O mencionado certame visou à contratação, pelo valor estimado de R$ 51.092.996,40, de 

empresa de Serviços Aéreos Especializados – SAE, para fornecimento, por fretamento por hora de 

voo, de helicópteros monoturbinas leves – cabines alongadas, incluída logística de abastecimento, para 

emprego em missões que se revistam de caráter repressivo; apoio à fiscalização; emergências e 

desastres ambientais; prevenção e combate direto a incêndios florestais; transporte de equipamentos, 
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materiais, fiscais, analistas, técnicos e brigadistas e outras atribuições do Ibama. 

3. Em decorrência do Pregão Eletrônico 21/2014, foi celebrado o Contrato 3/2015, com vigência 

iniciada em 26/2/2015, no valor de R$ 50.332.212,00, com a empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda.. 

4. Preliminarmente, registro que, em razão do atendimento aos requisitos de admissibilidade 

estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, 

combinados com o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, cabe conhecer desta Representação. 

5. Sinteticamente, o representante alega que o edital contém os seguintes vícios: 

 5.1. exigência de disponibilização de Piloto Segundo em Comando (copiloto) na categoria piloto 

privado, no item 8 do Termo de Referência, em desacordo com o Regulamento Brasileiro de Aviação 

Civil 61; 

 5.2. exigências de qualificação técnica restritivas; 

 5.3. sobrepreço; 

 5.4. disponibilização extemporânea de sistema de registro de horas de voo. 

6. Em uma primeira análise a Selog concluiu pela improcedência dos argumentos trazidos e 

propugnou pelo indeferimento da cautelar pleiteada, bem como pelo arquivamento da representação. 

Todavia, enquanto os autos já se encontravam em meu gabinete, o Sr. Antonio Maria Good God 

apresentou novos elementos, os quais foram remetidos à unidade técnica para reexame. 

7. Diante do periculum in mora reverso, a Selog propôs o indeferimento da medida cautelar, 

mas a realização de diligências ao Ibama para obtenção de documentos e informações a respeito do 

pregão em tela, e à Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, com vistas a conhecer o 

posicionamento daquela entidade quanto à alocação, nas aeronaves objeto de fretamento, de piloto 

segundo em comando (copiloto) com licença de piloto privado de helicóptero (PPH) e das possíveis 

consequências e/ou penalidades da cláusula inserta no Pregão 21/2014 a esse respeito. 

8. Analisadas as diligências, por mim autorizadas, surgiu a necessidade de nova oitiva do Ibama 

e da contratada, para a decisão de mérito. 

9. Após essa etapa, a Selog propôs conhecer da presente Representação, considerá-la 

parcialmente procedente e indeferir o pedido de medida cautelar elaborado pelo Sr. Antonio Maria 

Good God. Também sugeriu cientificar o Ibama sobre impropriedades na formulação do orçamento, 

enviar cópia de peças dos autos à Anac e cientificar o representante, a contratada e o Ibama da decisão. 

10. Reputo adequada, desde já, a análise empreendida, a qual incorporo às minhas razões de 

decidir, sem prejuízo das considerações que passo a expor. 

11. Como visto no relatório precedente, o termo de referência prevê a disponibilização de Piloto 

Segundo em Comando (copiloto) na categoria piloto privado – PPH, o qual não teria permissão para 

conduzir uma aeronave em voos fretados, conforme o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – 

RBAC 135. 

12. Contudo, o Ibama alega que a contratação em questão, apesar de conter o termo fretamento, 

tem características diversas daquelas atribuídas pela Lei 7.565/1986, pois caberia ao Ibama assumir a 

obrigação de direção e condução técnica das aeronaves. Ademais, o Piloto Segundo em Comando 

(copiloto) seria designado, sem custos para a contratada, do próprio quadro de servidores da entidade 

ou de outras instituições públicas colaboradoras. 

13. A autarquia também informou (peça 58, p.2) que as aeronaves especificadas permitem a 

operação com apenas um piloto, ou seja, apenas com aquele com a licença de piloto comercial de 

helicóptero – PCH, que faz parte da tripulação a ser disponibilizada pela contratada. 

14. Desse modo, entendo improcedente a alegação do representante em relação a esse item e 

lembro que a contratação do copiloto não é objeto do pregão 21/2014.  

15. Como a Anac é quem detém a competência para a fiscalização da regular atividade de 

aviação civil, entendo adequada a proposta de enviar àquela entidade cópia de peças dos autos para 

que verifique se situações semelhantes a do pregão em comento encontram amparo legal, ou se 

demandam regulamentação específica, e, caso necessário, adote as providências oportunas.  

16. No que concerne às exigências de qualificação técnica restritivas, os seguintes pontos foram 

mencionados na peça exordial: 
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 16.1. necessidade de o licitante comprovar a execução de contrato já concluído por período não 

inferior a três anos, como requisito de qualificação técnica; 

 16.2. exigência de comprovação de no mínimo 21 postos de serviços, sem definir o que seriam 

“postos de serviços”; e 

 16.3. previsão de disponibilização de caminhão-tanque com capacidade de 5.000 mil litros de 

combustível para cada aeronave de sua propriedade. 

17. Os dois primeiros pontos acima listados estão em conformidade com a Instrução Normativa 

2/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual dispõe sobre regras e diretrizes 

para a contratação de serviços, continuados ou não, elaborada de forma a atender a jurisprudência 

deste Tribunal e a se adequar às exigências de qualificação técnica de serviços continuados de 

terceirização à previsão legal. Para maior clareza, reproduzo a seguir os §§ 5º a 7º do art. 19 daquele 

normativo:  

“Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, indicando ainda, quando couber: 

(...) 

§ 5º Na contratação de serviços continuados, a Administração Pública poderá exigir do licitante: 

I - comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade 

com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos; e 

II - declaração de que o licitante instalará escritório em local (cidade/município) previamente 

definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir 

da vigência do contrato. 

§ 6º  Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista no inciso I do § 5º, será 

aceito o somatório de atestados. 

§ 7º  Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante 

deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do 

número de postos de trabalho a serem contratados.” 

18. Em relação ao caminhão-tanque, o edital do Pregão Eletrônico 21/2014, no subitem 5.4 do 

Termo de Referência, estabeleceu que “será de responsabilidade da Contratada a gestão logística de 

apoio às aeronaves nas Bases Operacionais de Apoio Aéreo e de Campo, inclusive de abastecimento.”, 

com isso, vem a necessidade de disponibilização dos caminhões tanque.  

19. Não vejo restrição à competividade neste item, visto que não houve exigência no edital para 

que a licitante detivesse a propriedade do mencionado equipamento e especialmente porque não foi 

incluído como requisito de qualificação técnica. 

20. Do mesmo modo, não entendo haver irregularidades na entrega de um Sistema Informatizado 

de Controle e Supervisão de Ações e Operações de Apoio Aéreo com prazo de 180 dias da assinatura 

do contrato à vencedora, visto que, diferentemente do mencionado pelo Sr. Antonio Maria Good God, 

o Termo de Referência previa mecanismo para os procedimentos de registro e controle de horas de 

voo, inclusive para a realização dos pagamentos, nesse período inicial. 

21. Também improcedente a notícia de irregularidade no julgamento das propostas em razão de o 

pregoeiro ter oportunizado a reapresentação de proposta para correção de erros de planilha. 

22. Consoante destacado pela Selog, as modificações que foram efetuadas são de caráter formal 

e podem ser objeto de retificação sem prejuízo aos demais concorrentes, consoante disposto na 

jurisprudência desta Corte (Acórdãos 1.791/2006, 1924/2011 e 2.302/2012, todos do Plenário) 

22. No que concerne ao relato de que o contrato foi adquirido com alto custo, não houve 

confirmação de sobrepreço. Todavia, observou-se falha na estimativa de preços da contratação, sendo 

oportuno dar ciência à entidade acerca da ausência de justificativas nos autos para descartar a 

utilização de preços constantes de contratos administrativos semelhantes.   

23. Para ciência, cabe encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de 

Deliberação que o sustentam, ao representante, à empresa contratada e ao Ibama. 

24. Observo, por fim, que, ante as razões apresentadas pelo representante, deferi seu ingresso, 

como interessado nos autos, facultando-lhe o exercício das faculdades processuais que lhe são 
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cabíveis.  

 Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação 

deste Colegiado. 

 

  

 

ACÓRDÃO N. 303/2016 – TCU – Plenário 

   

1. Processo TC n. 034.998/2014-4. 

2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Antonio Maria Good God (CPF 070.016.816-87).  

4. Unidade Jurisdicionada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - Ibama. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog. 

8. Advogados constituídos nos autos: Denis Cardoso Firmino, OAB/SP 239.853; Yves Marcel 

Câmara Oliveira. OAB/DF 37.263 e Valéria Aguiar Pastorin, OAB/DF 11.852.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Sr. Antonio Maria 

Good God, a respeito de supostas irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 21/2014, promovido 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade 

estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 

113, § 1º, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. dar ciência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

sobre a ausência de justificativa para a não utilização de preços constantes em contratos 

administrativos semelhantes ao do objeto a ser licitado, para fins de elaboração da estimativa de 

custos, identificada nos autos do pregão eletrônico 21/2014, o que afronta o art. 3o, caput, da 

Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (a exemplo do decidido no Acórdão 2.170/2007-Plenário), 

com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes; 

9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 

sustentam: 

9.3.1. juntamente com cópias das peças 1, 4, 54, 55 e 58 destes autos, à Agência Nacional de 

Aviação Civil para que verifique se situações similares a do pregão 21/2014 do Ibama, que autoriza 

que a tripulação das aeronaves sejam integradas por piloto segundo em comando detentor de licença de 

piloto privado de helicóptero (PPH), encontram amparo legal, ou se demandam regulamentação 

específica, e, caso necessário, adote as providências oportunas; 

9.3.2. ao Sr. Antonio Maria Good God, à empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda. e ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para conhecimento; 

9.4. arquivar esta Representação, nos termo do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0303-04/16-P. 

  

13. Especificação do quorum:  
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13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator) e André Luís de Carvalho. 

 

 

 

  

 

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 

TC 031.756/2015-8  

Natureza: Representação 

Representante: Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. (CNPJ: 

02.620.178/0001-60). 

Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ).     

Representação legal: Maria Aparecida dos Santos (CPF: 536.388.917-04), representando Flex 

Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., e Tenente Coronel Maurício Real Ferreira 

(CPF: 120.688.658-74), representando o Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR SUSPENSIVA. INDÍCIOS 

DE IRREGULARIDADES RELACIONADOS COM O AGRUPAMENTO DE ITENS, OMISSÃO 

QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO DE QUANTITATIVOS MÍNIMOS EM CADA PEDIDO. OITIVA PRÉVIA. 

DILIGÊNCIA. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA O DESLINDE 

DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA PARA O DEFERIMENTO DA 

CAUTELAR PLEITEADA. PERICULUM IN MORA IN REVERSO. CONHECIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA CAUTELAR SUSPENSIVA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DOS 

AUTOS. AUDIÊNCIA. OITIVA DAS EMPRESAS AFETADAS PELA PRESENTE DECISÃO DO 

TCU. RECOMENDAÇÃO. COMUNICAÇÃO. 

 

RELATÓRIO 

 Trata-se de representação formulada pela empresa Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e 

Hospitalares Ltda., com pedido de cautelar suspensiva, sobre possíveis irregularidades no edital do 

Pregão Eletrônico 7/2015 realizado pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) com o intuito de 

promover o registro de preços para a aquisição de materiais junto ao centro cirúrgico e à cirurgia geral, 

no valor estimado de R$ 63.083.024,90 (Peça 1 e Peça 5, p. 22), tendo o Hospital Federal dos 

Servidores do Estado (HFSE) e do Hospital da Lagoa (HFL) como participantes da ata de registro de 

preços. 

2. Em sua manifestação, a empresa Flex Lab Ltda. questionou a legalidade do agrupamento de 

itens no pregão eletrônico e postulou a concessão de cautelar suspensiva sobre o certame, para que, no 

mérito, este Tribunal determine ao HGeRJ que publique novo edital, escoimado dos vícios apontados 

na inicial. 

3. A Secex/RJ, em sua primeira manifestação nos autos (Peça 8), sintetizou os argumentos 

apresentados pela empresa Flex Lab Ltda., nos seguintes termos: 

a) o objeto do pregão eletrônico foi dividido em itens e grupos de itens, facultando ao licitante a 

participação em quantos itens ou grupos forem do seu interesse; 

a) no caso dos grupos, o licitante deve, obrigatoriamente, oferecer proposta para todos os itens 

que o compõem; 

a) os itens 37 e 38 do Grupo 2 e os itens 40 e 41 do Grupo 3 deveriam ser itens independentes, 

não agrupados; 

a) o agrupamento de itens, sem justificativa técnica que demonstre a inviabilidade da 
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adjudicação por item, viola o art. 3º, §1º, I, e o art. 15, IV, da Lei 8.666/1993, o art. 3º, incisos I a III, 

da Lei 10.520/2002, o art. 9º, I, § 2º, do Decreto 5.450/2005 e a Súmula 247 do TCU; 

a) as falhas teriam impedido a Flex Lab de participar da licitação; 

a) o item 3 do edital seria omisso quanto aos procedimentos de análise das amostras, em 

desacordo com os Acórdãos 396/2006, 1634/2007 e 2407/2006, do Plenário; 

a) o item 4 do edital faz referência ao prazo de entrega, à validade do produto e ao procedimento 

de recebimento provisório e definitivo do objeto, mas não faz referência à quantidade do objeto a ser 

entregue, em desacordo com o art. 15, § 7º, II, da Lei 8.666/1993 e o art. 9º, § 2º, do Decreto 

5.450/2005; 

a) a minuta de edital, além de prever o quantitativo máximo a ser registrado na ata, deveria 

também indicar o lote mínimo a ser fornecido em cada pedido, conforme o Acórdão 4441/2010-2ª 

Câmara; 

a) os questionamentos feitos nesta representação foram objeto de impugnação ao edital perante o 

pregoeiro, que não se dispôs a corrigir a irregularidade, tendo indeferido o pleito da Flex Lab; 

j) estariam presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a 

concessão de cautelar destinada à suspensão do certame. 

4. Após analisar o feito, a unidade técnica consignou que a realização por grupos de itens não 

teria restado adequadamente justificada, em vista da singeleza dos argumentos apresentados pelo 

pregoeiro aos interessados, por ocasião da análise aos pedidos de impugnação ao edital (Peça 4, pp. 3, 

16, 27 e 65), registrando, para tanto, que: 

“(...) os itens agrupados são similares, portanto não ofendendo a competitividade e ainda tendo 

em vista o protocolo de realização de cirurgia eletiva o agrupamento visa manter uma padronização e 

logística de entrega em um único fornecedor devido o hospital não fazer estoque deste material; tal 

ação busca tão somente a padronização e a economia em escala.” 

5. Demais disso, a Secex/RJ verificou que, inobstante constar do edital a previsão de quantidade 

a ser adquirida por cada participante da ata de registro de preços, não foram indicados os quantitativos 

mínimos a serem entregues, na linha do entendimento já manifestado por este Tribunal no Acórdão 

4.411/2010-TCU-2ª Câmara, dentre outros. 

6. Relativamente aos procedimentos de análise de amostras, a unidade técnica assinalou que os 

itens editalícios correspondentes (3.6.2 e 3.6.3) não esclarecem a maneira pela qual serão aferidas a 

qualidade, a resistência e a praticidade dos indigitados itens, prescindindo-se de qualquer parâmetro 

objetivo em tal sentido. 

7. O contexto dos autos não enfeixou elementos bastantes à formação de convicção sobre a 

existência dos pressupostos autorizadores da cautela pretendida (fumus boni juris e periculum in 

mora), de sorte que acompanhei a proposta da unidade técnica, no sentido de se promover a oitiva 

prévia dos interessados, e, por meio do despacho à Peça 10, conheci do expediente apresentado pela 

empresa Flex Lab Ltda. como representação, e autorizei a adoção das medidas saneadoras do feito, nos 

seguintes termos: 

“(...) b) determino a oitiva prévia da unidade licitante, a fim de que se pronuncie, no prazo 

máximo de até 5 (cinco) dias úteis, acerca dos seguintes pontos, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 

7/2015, apresentando a documentação comprobatória julgada pertinente:  

b.1) ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas, operacionais, econômicas ou de 

outra natureza, que demonstre, de forma inequívoca, a vantajosidade para o HGeRJ do agrupamento 

dos itens 33 a 57 nos grupos 1 a 7, em consonância com a jurisprudência do TCU, em especial os 

Acórdãos 122/2014-Plenário e 2695/2013-Plenário; 

b.2) ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital, de parâmetros para aferir a 

qualidade, a resistência e a praticidade das amostras, em desacordo com a jurisprudência do TCU; 

b.3) ausência de previsão, no edital, de quantidades mínimas a serem entregues pelos 

fornecedores, em desacordo com a jurisprudência do TCU no sentido de que a licitação deve 

estabelecer valores mínimos e máximos para os itens licitados, a exemplo do Acórdão 4.411/2010-2ª 

Câmara; 
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b.4) presença do periculum in mora reverso no caso de eventual suspensão cautelar do Pregão 

nº 7/2015, bem como outras informações que julgar cabíveis para o deslinde da questão; 

c) determino a realização de diligência, com fundamento no art. 157 do RITCU, ao Hospital 

Geral do Rio de Janeiro, para que, no prazo de cinco dias úteis, encaminhe a esta Corte de Contas, 

relativamente ao Pregão Eletrônico nº 7/2015, as seguintes informações e documentos: 

c.1) número de empresas participantes de cada um dos itens e grupos;  

c.2) cópia do procedimento do Pregão Eletrônico nº 7/2015; 

c.3) data prevista para conclusão do certame; 

d) alertar os gestores do Hospital Geral do Rio de Janeiro quanto à possibilidade de que o 

prosseguimento dos atos ora questionados, antes da manifestação conclusiva do TCU, pode resultar 

na responsabilização dos gestores, com imputação de débito e/ou aplicação de multa, caso, no mérito, 

o Tribunal venha a concluir pela existência de irregularidades na condução do certame; 

 f) encaminhar cópia deste despacho, da instrução técnica e da Peça nº 1 aos interessados, de 

forma a subsidiar as manifestações requeridas; 

 g) comunicar ao representante acerca da presente decisão.” 

8. Implementadas as aludidas medidas, o auditor federal lançou a sua instrução de mérito à Peça 

20, com a anuência dos dirigentes da Secex/RJ, nos seguintes termos: 

“INTRODUÇÃO 

1. Tratam os autos de expediente encaminhado por Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos 

e Hospitalares Ltda., comunicando suposta ilegalidade no edital do pregão eletrônico 7/2015, por 

meio do qual o Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) pretende assinar ata de registro de preços, 

com a participação do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e do Hospital da Lagoa 

(HFL), para a aquisição de materiais para o centro cirúrgico e cirurgia geral, estimados em R$ 

63.083.024,90 (peça 1 e peça 5, p. 22). 

2. De acordo com o Portal de Compras Governamentais, o pregoeiro, após remarcar a sessão 

do pregão para o dia 22/2/2016, informou que, devido a representação encaminhada a este Tribunal 

pela empresa por Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., a continuação do 

certame ficaria dependente da manifestação conclusiva deste Tribunal (peça 19). 

3. Em conformidade com o despacho do relator, Ministro André Luís Carvalho, foi determinada 

a oitiva prévia da unidade licitante, a fim de que se pronunciasse sobre alguns pontos, relacionados 

ao Pregão Eletrônico n. 7/2015, apresentando a documentação comprobatória julgada pertinente:  

14. Assim, com fundamento nos arts. 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, caput e § 1º, do 

RITCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993:  

a) conheço da presente representação, por terem sido cumpridos os requisitos de 

admissibilidade;  

b) determino a oitiva prévia da unidade licitante, a fim de que se pronuncie, no prazo máximo de 

até 5 (cinco) dias úteis, acerca dos seguintes pontos, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 7/2015, 

apresentando a documentação comprobatória julgada pertinente:  

b.1) ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas, operacionais, econômicas ou de 

outra natureza, que demonstre, de forma inequívoca, a vantajosidade para o HGeRJ do agrupamento 

dos itens 33 a 57 nos grupos 1 a 7, em consonância com a jurisprudência do TCU, em especial os 

Acórdãos 122/2014-Plenário e 2695/2013-Plenário; 

b.2) ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital, de parâmetros para aferir a 

qualidade, a resistência e a praticidade das amostras, em desacordo com a jurisprudência do TCU; 

b.3) ausência de previsão, no edital, de quantidades mínimas a serem entregues pelos 

fornecedores, em desacordo com a jurisprudência do TCU no sentido de que a licitação deve 

estabelecer valores mínimos e máximos para os itens licitados, a exemplo do Acórdão 4.411/2010-2ª 

Câmara; 

b.4) presença do periculum in mora reverso no caso de eventual suspensão cautelar do Pregão 

nº 7/2015, bem como outras informações que julgar cabíveis para o deslinde da questão; 

4. Além disso, foi determinada a realização de diligência, com fundamento no art. 157 do 
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RITCU, ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, para que encaminhasse a esta Corte de Contas, 

relativamente ao Pregão Eletrônico n. 7/2015, as informações e documentos sobre o número de 

empresas participantes de cada um dos itens e grupos, cópia do procedimento do pregão eletrônico, 

bem como informações sobre a data prevista para conclusão do certame. 

 

EXAME TÉCNICO 

Situação encontrada 

5.  Em resposta à oitiva e à diligência promovidas por esta Secretaria, por meio do Ofício 

3670/2015-TCU/Secex-RJ (peça 11) e do Ofício 3671/2015-TCU/Secex-RJ (peça 12), datados de 

2/12/2015, o Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) apresentou as informações e/ou 

esclarecimentos constantes da peça 16. 

6.  No que se refere ao agrupamento de itens no pregão, o HGeRJ informa que: 

O certame se deu por agrupamento de alguns itens em grupos, tendo em vista o maior interesse 

da Administração Pública, e atender o pedido do Centro Cirúrgico do Hospital (Anexo I) onde pela 

natureza dos procedimentos realizados e o fato de não ser possível fazer estoque desse tipo de 

material, faz se necessário que este tipo de aquisição seja feito com a maior presteza possível (Anexo 

II). 

7. Verifica-se, efetivamente, que, em 23/2/2015, o chefe do centro cirúrgico encaminhou a 

relação do material cirúrgico para fins de licitação, informando que os grupos montados visavam a 

padronização de alguns tipos de procedimentos (peça 16, p. 3). 

8. O ordenador de despesas informa ainda, conforme informação constante da peça 16 p. 4, que 

os materiais que compõem o termo de referência são utilizados em cirurgias gerais por 

videolaparoscopia, acrescentando o seguinte: 

O agrupamento de tais itens visa acima de tudo à segurança do paciente que poderá contar com 

materiais compatíveis, viabilizando uma cirurgia de qualidade. Em momento algum a formação de 

grupos frustra a competitividade entre fornecedores, visto que os materiais foram agrupados em 

diversos lotes, de acordo com. as suas similaridades; de forma que todos ou a maioria dos 

fornecedores possam participar da licitação em questão. 

9. No que se refere à ausência de previsão, no edital, de quantidades mínimas a serem entregues 

pelos fornecedores, sustenta que tal previsão está prevista no item 1.1 do termo de referência do 

edital. 

10. Além disso, esclarece que o item 3 do Termo de Referência, que se refere à adesão a ata de 

preços, foi ajustado, conforme orientação constante do item 13 do parecer 1435/2015/GWL/CJU-

RJ/CGU/AGU (peça 16, p. 13-20). 

11. No que se refere à presença do periculum in mora reverso no caso de eventual suspensão 

cautelar do Pregão n. 7/2015, salienta que: 

Conforme justificado pelo chefe do centro cirúrgico do HGERJ, informo que o impacto para 

área cirúrgica do hospital é de grande repercussão negativa tendo em vista previsão de cirurgias que 

deverão ser suspensas prejudicando muitos pacientes que estão à espera de solução para seus 

problemas clínicos. Informo ainda que existem as cirurgias eletivas e emergenciais (Anexo VI). 

Quanto ao aspecto de aquisição, caso o processo seja suspenso, teremos que realizar compras 

urgentes por meio de adesão a pregões de outros órgãos, o que poderá acarretar maior custo, maior 

tempo para proceder à aquisição e a possibilidade de não ser encontrado o material especifico para 

determinadas cirurgias eletivas e ou emergenciais.   

12. Por fim, em resposta às solicitações contidas no Ofício 3671/2015-TCU/Secex-RJ, apresenta 

um quadro com o número de empresas participantes de cada um dos itens e grupos da licitação (peça 

16, p. 2), bem como informações sobre o andamento do pregão (peça 16, p. 23-31). 

Análise 

13. Constata-se que não foram apresentados documentos para fundamentar, de forma 

inequívoca, a vantajosidade para o HGeRJ do agrupamento dos itens 33 a 57 nos grupos 1 a 7, em 
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consonância com a jurisprudência do TCU, não ficando demonstrada a necessidade de um único 

fornecedor para os bens agrupados.   

14. No que se refere à previsão mínima de quantidades a serem entregues, a unidade informa 

que está descrita no item 1.1 do termo do edital (peça 1, p. 6-12). Consta, de forma genérica, no 

referido item do termo de referência, que a quantidade mínima para todos os itens é um item. 

15. Além disso, não são apresentadas informações sobre parâmetros para aferir a qualidade, a 

resistência e a praticidade das amostras.  

16. O agrupamento dos itens no pregão foi objeto de impugnação ao edital por parte de quatro 

empresas: 

 

EMPRESA GRUPOS/ITENS IMPUGNADOS 

Cienlabor Indústria e Comércio Ltda. Grupo 1 – item 36 

Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e 

Hospitalares Ltda. 

Grupo 2 – itens 37 e 38 

Grupo 3 – itens 40 e 41 

Grupo 4 – itens 44, 45 e 46 

Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de 

Produtos para a Saúde Ltda. 
Grupo 1, 2, 3, 4 e 7 

Medical Health Comércio e Serv. Ltda. Grupos 1 a 7 

 

17. Conforme ressaltado na instrução inicial dos presentes autos, a manifestação do HGeRJ em 

resposta às impugnações acerca do agrupamento de itens, em todos os casos, foi a seguinte (peça 4, p. 

3, 16, 27 e 65): 

(..,) os itens agrupados são similares, portanto não ofendendo a competitividade e ainda tendo 

em vista o protocolo de realização de cirurgia eletiva o agrupamento visa manter uma padronização e 

logística de entrega em um único fornecedor devido o hospital não fazer estoque deste material; tal 

ação busca tão somente a padronização e a economia em escala. 

18. Deve ser destacado o Parecer 1435/2015/GWL/CJU-RJ/CGU/AGU (peça 16, p. 13-20), no 

qual são feitas considerações sobre a minuta do edital. Concluiu-se, no referido parecer, que seria 

necessário seu aperfeiçoamento, destacando, entre outros pontos, a ausência de justificativa 

embasada para a formação de lotes. No que se refere a esse ponto, o referido parecer já ressaltava 

que apenas constava a afirmação, pelo chefe do Centro Cirúrgico, no sentido de que ‘os grupos 

montados visam à padronização de alguns tipos de procedimento’ (peça 16, p. 14).   

19. Além disso, o parecer, em seu item 13, destacava que o termo de referência deveria incluir 

também os critérios objetivos a serem utilizados para a avaliação das amostras, em cumprimento ao 

disposto no art. 3º da Lei 8.666/93.  A questão da ausência de quantidades mínimas a serem entregues 

pelos fornecedores, em desacordo com a jurisprudência do TCU, também foi levantada no referido 

parecer. 

20. Em que pese as considerações constantes do Parecer 1435/2015/GWL/CJU-RJ/CGU/AGU, 

datado de 1/4/2015, constata-se que não foram realizadas as alterações sugeridas. O responsável 

informa, em decorrência da oitiva prévia, somente que o edital passou por parecer jurídico e foi 

ajustado no item 3 do termo de referência, que se refere à apresentação de amostras dos itens para a 

verificação da compatibilidade com as especificações, conforme orientado no item 13 do parecer. 

21. A adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular. A Administração, de acordo 

com sua capacidade e suas necessidades administrativas e operacionais, deve sopesar e optar, 

motivadamente, acerca da quantidade de contratos decorrentes da licitação a serem gerenciados. 

22. O fracionamento possibilita o aumento de interessados em disputar a contratação. No 

quadro apresentado pelo HGeRJ em decorrência da solicitação de informações sobre os participantes 

da licitação (peça 16, p. 2), constata-se que, dentre os itens agrupados, apenas o grupo 6 teve três 

empresas participantes. Os grupos 3,4 e 7 contaram com duas empresas participantes, enquanto os 

grupos  1, 2 e 5 contaram apenas com uma participante, o que evidencia uma baixa competitividade. 

Nos grupos 1, 2,3, 4, 5 e 7, a empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda., já teve 
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suas propostas aceitas. O Grupo 6 encontra-se em fase de aceitação.  

23. Verifica-se que restou ausente nos autos a devida motivação para a opção eleita. É cediço 

que a Súmula n. 247 do TCU estabelece que as compras devam ser realizadas por item e não por 

preço global, sempre que não haja prejuízo para o conjunto ou perda da economia de escala.  

Entende-se, assim, que pode ter havido restrição à competitividade, o que pode ensejar a anulação 

dos procedimentos adotados para aquisição dos itens agrupados, a fim de que sejam licitados de 

forma autônoma.  

24. Além disso, não foram estabelecidos critérios objetivos utilizados para a avaliação das 

amostras, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Lei 8.666/93. Verifica-se que houve a 

desclassificação de empresas concorrentes nos itens agrupados do pregão.  

25. Assim, entende-se que cabe a audiência dos responsáveis para que se manifestem sobre as 

seguintes irregularidades constatadas: 

a) ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas, econômicas ou de outra natureza, 

que demonstre de forma inequívoca a vantajosidade para o HGeRJ, do agrupamento dos itens 33 a 57 

nos grupos 1 a 7, em consonância com a jurisprudência do TCU, em especial os Acórdãos 122/2014-

Plenário e 2695/2013-Plenário; 

b) ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital, de parâmetros para aferir a 

qualidade, a resistência e a praticidade das amostras, em desacordo com a jurisprudência do TCU, 

em especial os Acórdãos 396/2006-TCU-Plenário, 1634/2007-TCU-Plenário e 2407/2006-TCU-

Plenário; 

26. No que se refere à fixação de quantidades mínimas a serem entregues pelos fornecedores, 

entende-se que, posteriormente, cabe ser dada ciência ao HGeRJ da referida ocorrência, em 

desacordo com a jurisprudência do TCU no sentido de que a licitação deve estabelecer valores 

mínimos e máximos para os itens licitados, a exemplo do constante do Acórdão 4.411/2010-TCU-2ª 

Câmara; 

27. Conforme documento constante da peça 5 dos presentes autos, o responsável pela aprovação 

do edital, datado de 29/10/2015, o Sr. José Leite Cavalcante Junior (ordenador de despesa). A 

conduta irregular foi dar prosseguimento ao edital, em desacordo com a Súmula n. 247 do TCU que 

estabelece que as compras devam ser realizadas por item e não por preço global, sempre que não haja 

prejuízo para o conjunto ou perda da economia de escala. Outra conduta irregular foi aprovar o 

edital sem critérios objetivos utilizados para a avaliação das amostras, em cumprimento ao disposto 

no art. 3º da Lei 8.666/93. 

28. Verifica-se que, conforme matriz de responsabilização em anexo, que era possível ao 

responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticou, considerando que houve consulta jurídica 

sobre o procedimento licitatório (peça 16, p. 13-20), em que tais pontos eram questionados. 

29. Além disso,  entende-se que deve ser determinada, nos termos do art. 250, inciso V, do 

Regimento Interno/TCU, a oitiva da empresa a empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais 

Hospitalares Ltda. que, nos grupos 1, 2,3, 4, 5 e 7, já teve suas propostas aceitas, para que, caso 

queira, se manifeste sobre os presentes fatos, que podem resultar em decisão do Tribunal no sentido 

de desconstituir ato em seu desfavor. 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA CAUTELAR 

30. Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de 

fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de 

mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do 

procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser 

adotada quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

31. Foram observadas irregularidades no procedimento licitatório que demonstram a presença 

do pressuposto do fumus boni iuris.  

32. No entanto, ao se analisar as informações prestadas pelo HGeRJ, verifica-se que não há, 

nos autos, o pressuposto do periculum in mora, considerando que, de acordo com o Portal de 

Compras Governamentais (peça 19), o pregoeiro resolveu remarcar sessão do pregão para o dia 
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22/2/2016, tendo informado que a continuação do certame ficaria dependente da conclusão do TCU, 

devido a representação encaminhada a este Tribunal pela empresa Flex Lab Comércio de Materiais 

Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.. 

33. Cabe destacar também a observância do periculum in mora reverso, que consistiria no fato 

de que a paralisação dos processos licitatório ou contratual implicar a solução de continuidade dos 

serviços, gerando prejuízos para a população, considerando o impacto da suspensão do pregão para 

a área cirúrgica do hospital.  Portanto, entende-se que deve ser indeferido o pedido de adoção de 

medida cautelar. 

34. Tendo em vista o objeto licitado e considerando o regular desenvolvimento do processo, 

deve ainda ser verificado se uma eventual anulação do Pregão n. 7/2015 seria a melhor medida em 

face do interesse público.  Cabe destacar que, na declaração de voto relativa ao Acórdão 122/2014-

TCU-Plenário, o Ministro Raimundo Carreiro teceu considerações sobre a anulação de certames que 

envolvem a compra de material de consumo em serviços essenciais para a população.  De acordo com 

o voto do relator daqueles autos, Ministro Benjamin Zymler, foi determinado que o Hospital Federal 

do Servidores do Estado adotasse providências administrativas para a anulação do Pregão Eletrônico 

14/2013 e que as adotasse sem a interrupção dos procedimentos de cirurgia ali envolvidos, até que 

novo pregão eletrônico fosse realizado, utilizando-se dos instrumentos previstos na legislação.  

35. No presente caso, considerando a manifestação do HGeRJ sobre o impacto para a área 

cirúrgica do hospital da suspensão do pregão, propõe-se que seja desde já determinado ao HGeRJ 

adotar as medidas administrativas previstas para que não haja a interrupção dos procedimentos de 

cirurgia envolvidos, até que o Tribunal se manifeste sobre o presente pregão. 

CONCLUSÃO 

35. O documento constante da peça 1 deve ser conhecido como representação, por preencher os 

requisitos previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei 

8.666/1993. 

36. No que tange ao requerimento de medida cautelar, entende-se que tal medida não deve ser 

adotada, por não estarem presentes nos autos, simultaneamente, os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, estando presente o periculum in mora ao reverso.  

37. Entende-se ainda que cabe a audiência do responsável para que se manifeste sobre a 

ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas, econômicas ou de outra natureza, que 

demonstre de forma inequívoca a vantajosidade para o HGeRJ, do agrupamento dos itens 33 a 57 nos 

grupos 1 a 7, bem como sobre a ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital do pregão 

eletrônico, de parâmetros para aferir a qualidade, a resistência e a praticidade das amostras. 

38. Por fim, cabe a oitiva da empresa a empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais 

Hospitalares Ltda., para que se manifeste, se quiser, sobre os presentes fatos.  

39. Entende-se que seja cabível propor, desde já, determinação no sentido de que o HGeRJ 

adote medidas para que não haja a interrupção dos procedimentos de cirurgia envolvidos, até que o 

Tribunal se manifeste sobre o presente pregão. 

40. Posteriormente, cabe ser dada ciência ao HGeRJ de  que não foram fixadas quantidades 

mínimas a serem entregues pelos fornecedores.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

41. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993; 

b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Flex Lab Comércio de 

Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários 

para adoção da referida medida; 

c) alertar o HGeRJ quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar a anulação dos atos 

relativos ao agrupamento dos itens 33 a 57 nos grupos 1 a 7 do Pregão n. 7/2015, caso não seja 

comprovada a necessidade de se adotar tal medida; 

d) realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, a 
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audiência do Sr.  Jose Leite Cavalcante Junior – ordenador de despesas, a partir de 15/4/2015 (CPF 

424.840.227.00), para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa pelas seguintes 

irregularidades: 

d.1) ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas, econômicas ou de outra 

natureza, que demonstre de forma inequívoca a vantajosidade para o HGeRJ, do agrupamento dos 

itens 33 a 57 nos grupos 1 a 7, em consonância com a jurisprudência do TCU, em especial os 

Acórdãos 122/2014-Plenário e 2695/2013-Plenário; 

d.2) ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital, de parâmetros para aferir a 

qualidade, a resistência e a praticidade das amostras, em desacordo com a jurisprudência do TCU, 

em especial os Acórdãos 396/2006-TCU-Plenário, 1634/2007-TCU-Plenário e 2407/2006-TCU-

Plenário; 

e) determinar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da empresa 

a empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda. (CNPJ 06.092.959/0001-80) que, 

nos grupos 1, 2,3, 4, 5 e 7 do Pregão 7/2015, já teve suas propostas aceitas, para, no prazo de 15 dias, 

querendo, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação formulada por Flex Lab Comércio 

de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., alertando quanto à possibilidade de o Tribunal vir a 

determinar a anulação dos atos do certame relativos aos itens agrupados, caso não seja comprovada 

a necessidade de se adotar tal medida; 

f) determinar ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) que adote medidas para que não 

haja a interrupção dos procedimentos de cirurgia envolvidos, utilizando-se dos instrumentos previstos 

na legislação, até que o Tribunal se manifeste sobre o presente pregão; 

g) encaminhar cópia da peça 1 e desta instrução ao HGeRJ e à empresa Alal-Med 

Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda., que deverão subsidiar as manifestações a serem 

requeridas; 

h) comunicar ao representante a decisão que vier a ser adotada nestes autos.” 

 É o Relatório. 

  

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

 Trata-se de representação formulada pela empresa Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e 

Hospitalares Ltda., com pedido de cautelar suspensiva, sobre possíveis irregularidades no edital do 

Pregão Eletrônico 7/2015 realizado pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) com o intuito de 

promover o registro de preços para a aquisição de materiais junto ao centro cirúrgico e à cirurgia geral, 

no valor estimado de R$ 63.083.024,90 (Peça 1 e Peça 5, p. 22), tendo o Hospital Federal dos 

Servidores do Estado (HFSE) e do Hospital da Lagoa (HFL) como participantes da ata de registro de 

preços. 

2. Preliminarmente, entendo que o TCU de conhecer da presente representação, por atender aos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU e no art. 

113, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

3. Em vista da notícia consignada no portal de compras governamentais no sentido de que o 

pregoeiro do Hospital Geral do Rio de Janeiro teria remarcado a realização do Pregão 7/2015 para o 

dia 22/2/2016 (Peça 19), e considerando o teor das proposições formuladas no bojo da derradeira 

instrução técnica da Secex/RJ (Peça 20), entendi por bem incluir este processo na pauta da presente 

Sessão Plenária, com fundamento no art. 141, § 14, inciso I, para que seja apreciada, opportuno 

tempore, a adoção das medida suscitadas pela representante. 

4. As falhas suscitadas pela empresa Flex Lab Ltda. centraram-se, essencialmente, na questão do 

agrupamento de itens no pregão, sem que restasse demonstrada a efetiva vantagem dessa opção para o 

Hospital Geral do Rio de Janeiro, destacando que, em sede de oitiva prévia, a questão mereceu o trato 

superficial por parte do órgão jurisdiconado, que informou que o agrupamento deu-se em atendimento 

ao pedido do Centro Cirúrgico do Hospital (Anexo I), “onde pela natureza dos procedimentos 
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realizados e o fato de não ser possível fazer estoque desse tipo de material”, fez-se necessária a 

referida aquisição com “a maior presteza possível”. 

5. Como se pode entrever dos autos, o aludido certame prevê a aquisição, por itens, de 32 

materiais, além da aquisição de outros itens, divididos em 7 grupos, e, segundo informado pelo chefe 

do centro cirúrgico, os materiais teriam sido agrupados visando à padronização de alguns tipos de 

procedimentos e, sobretudo, à segurança do paciente “que poderá contar com materiais compatíveis, 

viabilizando uma cirurgia de qualidade” (Peça 16, p. 4). 

6. A singeleza dos esclarecimentos, contudo, não permitiu a formação do convencimento no 

sentido de que a opção pelo agrupamento nos moldes definidos no edital venha a conferir efetiva 

vantagem para a administração federal.  

 

7. A jurisprudência do TCU é no sentido de que, em caso de agrupamento de itens, faz-se 

necessária a devida justificação assentada em razões técnicas e econômicas, entre outras, que 

demonstre inequivocamente a vantagem da aludida opção. E, no caso ora em apreciação, não foi 

declinada a motivação pela opção eleita, ressentindo-se, os autos, com a falta de detalhamento na 

correlação entre os protocolos de realização de cirurgia eletiva, a necessidade de padronização e a 

logística de entrega de um único fornecedor. 

8. No quadro apresentado pelo Hospital Geral (Peça 16, p. 2), verifica-se que, dentre os itens 

agrupados, apenas o Grupo 6 contou com três empresas licitantes, ao tempo em que os Grupos 3, 4 e 7 

contaram com apenas duas empresas participantes, salientando-se que, nos Grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, a 

empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda. já teve aceitas as suas propostas, de 

sorte que há indícios nos autos de que pode ter ocorrido restrição à competitividade do certame. 

9. De igual modo, mostraram-se preocupantes, nos autos, os questionamentos relacionados com 

a ausência de parâmetros para aferição de qualidade, resistência e praticidade das amostras. 

10. Deve-se esclarecer, a esse respeito, que as conclusões exaradas no Parecer Jurídico 

1435/2015/GWL/CJU-RJ/CGU/AGU (Peça 16, p. 13-20) foram no sentido de que deveriam ser 

promovidos ajustes quanto à inclusão de critérios objetivos a serem utilizados para a avaliação das 

amostras, tendo sido suscitada, na mesma peça jurídica, a questão relativa aos quantitativos mínimos a 

serem entregues pelos fornecedores. 

11. A despeito disso, o edital foi aprovado com os vícios indicados, sob a responsabilidade do Sr. 

José Leite Cavalcante Junior (ordenador de despesas). 

12. Por conseguinte, mostra-se de todo pertinente a proposta de audiência do aludido 

responsável, para que apresente as suas razões de justificativas quanto aos pontos impugnados, na 

forma alvitrada pela Secex/RJ. 

13. Igualmente pertinente se mostra a análise empreendida pela unidade técnica, em relação à 

cautelar suspensiva pleiteada pela empresa representante. 

14.  De fato, o conjunto indiciário sobre o qual se debruça, contendo fortes indicativos de 

restrição à competitividade, tende a configurar o pressuposto do fumus boni juris.  

15. No entanto, conforme noticiam os autos, o pregoeiro já havia noticiado (Peça 19) que a 

continuação do Pregão 7/2015 estaria condicionada à manifestação conclusiva deste Tribunal, quanto à 

presente representação, e, dessa forma, resta afastado o pressuposto do periculum in mora, cujo 

concurso é necessário para o deferimento da medida cautelar pleiteada. 

16. Ficou demonstrada, ainda, a ocorrência do periculum in mora reverso, diante da 

paralisação do processo licitatório ou do vindouro contrato com a consequente solução de continuidade 

no atendimento da área cirúrgica do hospital. 

17. A este propósito, foi informado pelo chefe do centro cirúrgico do Hospital Geral que o 

impacto potencial da suspensão do processo de aquisição “é de grande repercussão negativa tendo em 

vista previsão de cirurgias que deverão ser suspensas, prejudicando muitos pacientes que estão à 

espera de solução para seus problemas clínicos”.  

18. Foi também salientado pelo Hospital Geral que, sobrevindo a suspensão do processo 

licitatório, seriam adotadas medidas de aquisições urgentes, mediante a adesão a atas de registros de 
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preços de outros órgão, “o que poderá acarretar maior custo, maior tempo para proceder à aquisição 

e a possibilidade de não ser encontrado o material específico para determinadas cirurgias eletivas 

e/ou emergenciais.” 

19. Por tudo isso, acompanho a proposta da unidade técnica, no sentido de se promover a 

audiência dos responsáveis e a oitiva da empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares 

Ltda., para que se manifestem acerca das falhas detectadas nestes autos, alertando quanto à 

possibilidade de o Tribunal vir a determinar a anulação do certame. 

 Pelo exposto, proponho que seja prolatado o Acórdão que ora submeto a este Plenário 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 304/2016 – TCU - Plenário 

 

1. Processo nº TC 031.756/2015-8.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Flex Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. (CNPJ: 

02.620.178/0001-60). 

4. Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX/RJ). 

8. Representação legal : Maria Aparecida dos Santos (CPF: 536.388.917-04), representando Flex 

Lab Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., e Tenente Coronel Maurício Real Ferreira 

(CPF: 120.688.658-74), representando o Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

 

9. Acórdão: 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Flex Lab 

Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., com pedido de cautelar suspensiva, sobre 

possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 7/2015 realizado pelo Hospital Geral do Rio 

de Janeiro (HGeRJ) com o intuito de promover o registro de preços para a aquisição de materiais junto 

ao centro cirúrgico e à cirurgia geral, no valor estimado de R$ 63.083.024,90 (Peça 1 e Peça 5, p. 22), 

tendo o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e do Hospital da Lagoa (HFL) como 

participantes da ata de registro de preços; 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos 

no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU e no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993; 

9.2. indeferir o requerimento de cautelar suspensiva formulado pela empresa Flex Lab Comércio 

de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos 

necessários para adoção da referida medida e a existência do perigo na demora reverso; 

9.3. alertar o Hospital Geral do Rio de Janeiro quanto à possibilidade de o Tribunal vir a 

determinar a anulação dos atos relativos ao agrupamento dos itens 33 a 57 nos Grupos 1 a 7 do Pregão 

n.º 7/2015, caso não seja comprovada a necessidade de se adotarem as medidas fustigadas nestes autos; 

9.4. determinar que se promova, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo 

único, do RITCU, a audiência do Sr. Jose Leite Cavalcante Junior (CPF 424.840.227.00), para que, no 

prazo de quinze dias, apresente as suas razões de justificativa quanto às seguintes irregularidades: 

9.4.1. ausência de justificativa, fundamentada em razões técnicas e econômicas, entre outras, que 

demonstre de forma inequívoca a vantagem para o Hospital Geral do Rio de Janeiro do agrupamento 

dos itens 33 a 57 nos Grupos 1 a 7, em consonância com a jurisprudência do TCU (v. g.: Acórdãos 

122/2014 e 2695/2013, do Plenário); 

9.4.2. ausência, no item 3 do termo de referência anexo ao edital, de parâmetros para aferir a 
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qualidade, a resistência e a praticidade das amostras, em desacordo com a jurisprudência do TCU (v.g.: 

Acórdãos 396/2006, 1634/2007 e 2407/2006, do Plenário); 

9.5. determinar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da 

empresa a empresa Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda. (CNPJ 06.092.959/0001-

80), já que, nos Grupos 1, 2,3, 4, 5 e 7 do Pregão 7/2015, ela já teve as suas propostas aceitas, além de 

outras empresas que porventura estejam na mesma situação, para que, no prazo de 15 dias, querendo, 

se manifeste sobre as falhas apontadas na presente representação, alertando-a quanto à possibilidade de 

o Tribunal vir a determinar a anulação do certame, caso não seja comprovada a necessidade de se 

adotarem as medidas fustigadas nestes autos; 

9.6. recomendar ao Hospital Geral do Rio de Janeiro que adote as medidas adequadas para que 

não ocorra a interrupção dos procedimentos hospitalares cirúrgicos pertinentes, valendo-se, para tanto, 

dos instrumentos previstos na legislação específica, até que o Tribunal se manifeste sobre o mérito do 

presente pregão; 

9.7. encaminhar cópia das Peças 1 e 20, bem como deste Acórdão, acompanhado do Relatório e 

do Voto que o fundamenta, ao Hospital Geral do Rio de Janeiro e à empresa Alal-Med Equipamentos e 

Materiais Hospitalares Ltda., para subsidiar as suas manifestações nestes autos; e 

9.8. determinar que a unidade técnica dê prosseguimento ao feito, com a urgência que o caso 

requer. 

 

10. Ata n° 4/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 17/2/2016 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0304-04/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho (Relator). 

 

 

 




