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PROVIDÊNCIAS  DESTINADAS  AO
ARRESTO DE BENS.
1. A ausência de cumprimento da fase de interna
da  licitação  inviabiliza  o  conhecimento  integral
do  objeto  que  se  pretende  contratar  e  as
estimativas de custos a ele inerentes.
2.  A realização  da  fase  interna  da  licitação  é
condição prévia essencial à contratação, inclusive
nos  casos  de  dispensa  ou  inexigibilidade  de
licitação.
3. As contratações devem iniciar-se sempre com o
diagnóstico,  por  parte  da  administração,  de  sua
necessidade, seguindo-se a motivação do ato, que
não está dispensada nas contratações diretas.
4.  Nas  contratações  em  que  são  pactuadas
cláusulas  de  êxito,  como  remuneração  pelos
serviços  prestados,  deve  haver  correspondência
direta entre o esforço e a dificuldade esperados do
contratado e o prêmio acordado, sob pena de se
configurar situação de desproporcionalidade entre
serviço prestado e preço.

RELATÓRIO

Em Sessão da 2ª  Câmara realizada em 19/7/2001, foi apreciado Relatório de Auditoria
realizada na Petrobras Distribuidora S.A., nas áreas de licitações, contratos e controles internos, objeto
do TC 010.837/2000-8, tendo sido proferida a Decisão nº 156/2001-2ª Câmara.

2. O  objetivo  da  auditoria  foi:  1)  averiguar  a  regularidade  dos  procedimentos  ligados  à
contratação, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93, do
Instituto  de  Organização  Racional  do  Trabalho  –  IDORT/RJ,  para  a  prestação  de  serviços  de
consultoria  para recolhimento  de indébitos  fiscais,  bem como analisar  a  execução do contrato;  2)
examinar as operações de financiamento de fluxo de caixa promovidas pela Empresa, envolvendo a
aquisição de álcool etílico anidro carburante (AEAC) e álcool etílico hidratado carburante (AEHC); e
3) conhecer e verificar a adequação dos controles internos da Companhia.

3. A Decisão nº 156/2001-2ª Câmara determinou, entre outras providências, a conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial, bem como a citação e a audiência de diversos responsáveis em
decorrência de irregularidades verificadas nos anos de 1997, 1998 e 1999.

4. No mesmo processo, foram apuradas irregularidades relativas aos exercícios de 1994 e
1995,  cujas  contas  já  se  encontravam julgadas,  razão  pela  qual  os  autos  foram encaminhados  ao
Ministério Público para que avaliasse a conveniência da interposição de Recurso de Revisão.

5. O Ministério Público interpôs Recurso de Revisão naquelas contas (TCs 008.952/1995-7 e
006.648/1996-7, respectivamente), em razão de irregularidades verificadas na contratação direta do
IDORT/RJ, cujos reflexos foram objeto de exame no TC 010.837/2000-8.

6. Em razão de questão de ordem submetida a este Colegiado em Sessão de 28/4/2004, fui
sorteado relator também dos mencionados Recursos de Revisão, face à profunda relação das matérias
tratadas nos três processos.
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7. Há,  portanto,  manifestações  ainda  não  apreciadas  da  1ª  Secex,  em  decorrência  das
audiências e citações determinadas na Decisão nº 156/2001-2ª Câmara, da Serur, no que se refere às
contra-razões recursais apresentadas, e do Ministério Público, no tocante às duas instruções.

8. A instrução da 1ª Secex, que se incumbiu do exame das alegações de defesa e razões de
justificativa apresentadas em atendimento à Decisão nº 156/2001-2ª Câmara, cujas conclusões foram
integralmente acolhidas pelo Diretor de Divisão e pelo Secretário de Controle Externo, é no seguinte
sentido, conforme trechos abaixo transcritos:

“(...)
PRELIMINARES
Responsáveis:  Orlando  Galvão  Filho,  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  João  Augusto  Rezende

Henriques e Djalma Bastos de Morais.
9. Alegações preliminares.
9.1. Os defendentes alegam, preliminarmente, que houve insanável prejuízo à defesa em

razão de não ter sido concedida oportunidade para que se manifestassem antes da prolação de
decisão sobre a existência de irregularidades.(...)

10. Análise das alegações preliminares.
(...)
10.3.(...)  antes  do  julgamento  de  mérito,  frise-se  –,  a  Decisão  n.º  156/2001-TCU-2ª

Câmara deu oportunidade aos responsáveis para apresentarem suas alegações de defesa e razões
de justificativa para as irregularidades e desconformidades evidenciadas. Esse, sim, o momento de
os  administradores  trazerem  aos  autos  evidências  capazes  de  demonstrar  a  inexistência  das
impropriedades ou que a responsabilidade pelos atos praticados não lhes cabe.

(...)
Responsável: José Ferreira da Silva Filho.
12. Alegações preliminares.
12.1. De imediato, o requerente explicita que esteve investido nas funções de Diretor de

Operações da Petrobras Distribuidora S.A. entre junho de 1996 e abril de 1999.
12.2.  A peça  faz  referências  aos  arts.  3º,  12,  14,  20,  30  e  35  do  Estatuto  Social  da

Companhia  para fundamentar  a exclusão do defendente da responsabilidade solidária.  Nela é
sustentada a tese de que apenas em ocorrendo as hipóteses elencadas nos dezenove incisos do art.
30  do  Estatuto  poderia  a  Diretoria,  na  sua  inteireza,  responder  solidariamente  por  prejuízos
causados à empresa. (...)

12.3. Segundo consta da peça de defesa, não há que se falar em responsabilização até
porque não teria havido dano a que o requerente tenha dado causa, ‘quer como solidário em ato
colegiado, quer em relação à prática comissiva ou omissiva em área de sua estrita competência’
(fls. 180, Volume 13).

12.4. Quanto às operações de compra de álcoois, o defendente alega que conduta diversa
da tomada pelo colegiado era inexigível; enquanto que a contratação do IDORT teria ocorrido em
época anterior à investidura do peticionário nas funções de Diretor de Operações. No que tange a
essa última, pela demonstrada incoerência temporal, não se lhe poderia imputar qualquer tipo de
responsabilidade.

13. Análise das alegações preliminares.
(...)
13.4. A afirmação do defendente de que ‘a contratação do IDORT teria ocorrido em época

anterior  à  investidura  do  peticionário  nas  funções  de  Diretor  de  Operações’ procede  (...),  o
requerente não está sendo responsabilizado por nenhum ato praticado fora do período em que
esteve nas funções de Diretor de Operações.
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13.5. Quanto à responsabilização solidária, os atos inquinados dependeram de decisão da
Diretoria, e não apenas de um diretor isolado.(...)

(...)
14. Da exceção peremptória de incompetência do Tribunal de Contas da União.
14.1.  O  responsável  invoca  a  incompatibilidade  do  instituto  da  Tomada  de  Contas

Especial para a Petrobras Distribuidora S.A., por ser a referida empresa uma sociedade anônima e
de  que  não  haveria  possibilidade  de  caracterização  de  dano  ao  Erário  pelo  fato  de  que  a
Companhia não é mantida pelo Poder Público.

14.2. (...) o responsável faz remissão à alteração promovida na Carta Magna pela Emenda
Constitucional  n.º  19,  de  05/06/1998.  (...)  após  o  advento  dessa  emenda,  a  subordinação  das
sociedades de economia mista às normas de direito público não prescindiriam da edição de lei
específica (...). Em assim sendo, a sociedade de economia mista reger-se-ia exclusivamente pelos
ditames do direito privado, o que afastaria o julgamento de suas contas pelo Tribunal de Contas da
União.

14.3. O defendente afirma que a Companhia é superavitária e que não se tem notícia de
aportes  orçamentários  voltados  para  o  custeio,  daí  se  seguiria  a  conclusão  de  que  a  BR
Distribuidora  não  é  mantida  pela  União  e,  portanto,  não  se  inseriria  nos  moldes
constitucionalmente  definidos  para  identificação  de  entidades  sujeitas  à  fiscalização  pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo. É citado o voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro
do Supremo Tribunal Federal Ilmar Galvão no julgamento do MS 23.627-DF.

15. Análise da argüição de exceção peremptória de incompetência do Tribunal de Contas
da União.

(...)
15.2. (...) a Petrobras Distribuidora é uma sociedade anônima. Inexiste dúvida, apesar de

amoldar-se como sociedade anônima, também quanto à sua condição peculiar de, sociedade de
economia mista, pertencente à administração pública indireta.(...)

(...)
16. Conclusões.
16.1. Sobre as alegações preliminares.
16.1.1. Considerando que os atos pelos quais o responsável está sendo responsabilizado

foram praticados ao longo de sua gestão como Diretor de Operações da BR Distribuidora e que as
decisões que autorizaram as formalizações dos atos contestados foram tomadas pela Diretoria da
Companhia,  da qual  o  requerente fazia parte,  não se podem acatar  as  alegações  preliminares
apresentadas.

(...)
OPERAÇÕES  DE  FINANCIAMENTO  DE  CAPITAL  DE  GIRO  ENVOLVENDO

CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOIS
Responsáveis:  Orlando  Galvão  Filho,  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  João  Augusto  Rezende

Henriques e Djalma Bastos de Morais.
17. Alegações dos responsáveis.
17.1. Sobre a influência prejudicial da área financeira sobre a operacional da Empresa.
17.2. Os responsáveis trazem à luz considerações sobre o papel institucional da Petrobras

Distribuidora  como  garantidora  do  fornecimento  dos  combustíveis  necessários  para  a
movimentação de toda a frota de veículos que dele depende. Colamos:

(...)
17.1.2. Os defendentes afirmam que, graças a essa condição peculiar, ‘apesar de cuidar-se

de ente PRIVADO, a lucratividade de suas operações não pode ser priorizada em detrimento de
sua missão constitucionalmente estabelecida’ (fls. 23, Vol. 13).
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17.1.3. (...) Em seqüência, é construído o argumento de que o poder de barganha da BR
Distribuidora para com as usinas era mais reduzido do que o das demais congêneres não-estatais,
precisamente  em  razão  do  imperativo  constitucional  de  garantir  o  abastecimento  em  todo  o
território  nacional.  Assim  sendo,  é  declarado  que  as  operações  de  financiamento  foram
estruturadas para viabilizar as operações de aquisição de álcool, e não o contrário.

17.2.  Sobre  a  ausência  de  necessidade,  para  a  PETROBRAS  DISTRIBUIDORA,  das
operações.

17.2.1.  Retomando  a  argumentação  que  encerrou  o  tópico  anterior,  os  responsáveis
afirmam que ‘a grande finalidade buscada com as referidas operações foi exatamente viabilizar a
aquisição de álcool por parte da Companhia’, acrescentando ‘que naquela ocasião (a Companhia)
não dispunha dos recursos necessários a arcar com os pagamentos’.

17.2.2. À escassez de recursos são adicionados: uma conjuntura econômica em que os
juros no mercado interno encontravam-se em alta, sérias restrições ao acesso a financiamentos
externos  para  empresas  estatais  e  o  posicionamento  firme  do  Governo  no  sentido  de  que  a
paridade cambial, vigente desde 1994, não seria alterada.

17.2.3. Alegam os defendentes que, diante do cenário formado, as operações engendradas
foram a melhor opção encontrada pela BR para garantir a disponibilidade do álcool em momento
que não dispunha de recursos próprios para adquiri-lo.

17.2.4.  Com  relação  à  constatação  de  que  nos  contratos  originais  os  preços  foram
pactuados em patamares entre 10 (dez) e 13 (treze) por cento inferiores aos que viabilizaram as
operações de financiamento, os responsáveis declaram que naquelas avenças o preço foi inferior
devido à condição de pagamento à vista. Por essa exclusiva razão foi estabelecido um desconto
sobre o preço tabelado. É afirmado que os contratos originais (pré-contratos) serviram apenas
para garantir a compra e regular o fornecimento enquanto as operações de financiamento ainda
não estivessem formalizadas. Nessas, estava pactuado que deveria ser o preço de tabela regulado
pelo governo.

17.3. Sobre a alternativa de recurso ao crédito externo.
17.3.1. A peça de defesa, previamente ao tratamento específico desse assunto, faz remissão

ao seguinte trecho do Relatório de Auditoria:
‘Caso,  em  vez  de  promover  as  operações  sob  análise,  a  BR  Distribuidora  houvesse

mantido seus contratos nos moldes usuais e buscado recursos diretamente junto às instituições
financeiras, certamente sairia favorecida. Na hipótese de que o financiamento do fluxo de caixa
fosse também feito com recursos externos, sofreria os mesmos efeitos da variação cambial, mas a
Empresa teria a seu favor o fato de que todo o álcool poderia ter sido adquirido à medida da
necessidade de  consumo.  Dessa  forma,  seriam evitados  os  excessos  de  estoque associados  ao
endividamento elevado em moeda estrangeira, além de que o fornecimento do insumo também teria
sido  pago  ‘pari  passu’ com  a  demanda,  a  preços  muito  abaixo  dos  efetivamente  praticados.
Lembramos que os contratos iniciais previam a possibilidade de renegociação, tanto de preços
como de volumes, o que ficou inviabilizado com os aditivos assinados e suas vinculações com as
operações financeiras.’ (8.4.13, às fls. 25/26 do Volume Principal)

17.3.2. A remissão tem o propósito de contestar a possibilidade de aquisição do álcool à
medida da necessidade do consumo. Segundo os responsáveis, não se poderia contar com essa
opção, ‘já que o momento dos contratos era justamente o da comercialização da safra (anual), em
um cenário de iminente liberação de mercado’.

17.3.3.  Prosseguem  a  defesa  negando  a  inviabilidade  de  renegociação  de  preços  e
volumes prevista nos contratos originários, porque as cláusulas que previam a repactuação não
foram alteradas quando da celebração dos aditivos.

17.3.4. No que, precipuamente, se refere à possibilidade de acesso ao crédito externo, os
defendentes trazem elementos para evidenciar a impossibilidade de ‘tomada de crédito externo
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capaz de fazer frente às iminentes necessidades da Empresa’. As Resoluções do Senado Federal
n.ºs 96/89 e 17/92 c/c a Resolução n.º 2.383, de 22/05/1997 e a Circular n.º 2.807, de 26/02/1998,
ambas do Banco Central do Brasil, inviabilizavam essa solução.

17.3.5. A busca por financiamento no mercado interno também não se afigurava como
possível.  A  Resolução  n.º  2.444,  datada  de  14/11/1997,  redefinia  as  regras  para  o
contingenciamento do crédito ao setor público – alcançando as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias – e estabelecia limites para a realização de operações. As limitações impostas
também inviabilizavam o crédito doméstico.

18. Análise das alegações dos responsáveis.
18.1.  Os  elementos  carreados  aos  autos  esclarecem  que  a  possibilidade  de  a  BR

Distribuidora obter recursos para financiar o seu fluxo de caixa estava obstada pelas vias usuais.
A  montagem  das  operações  foi  a  maneira  encontrada  pela  Empresa  para  viabilizar  esse
financiamento.

18.2.  Resta,  entretanto,  o  fato  de  a  Companhia  haver  se  endividado  em  dólares
americanos sem uma adequada cobertura com operação de hedge. É conveniente explicar, mesmo
que sem maior profundidade, o que vem a ser hedge.

18.3. Em geral, as operações de hedge são realizadas na BM&F (Bolsa de Mercadorias &
Futuros). Digamos que uma empresa tenha dívidas em dólar, e queira se prevenir de eventual alta
da moeda norte-americana. Ela vai a BM&F e compra um contrato de dólar futuro, garantindo
que,  em  determinada  data,  poderá  comprar  determinada  quantia  de  dólares  a  determinada
cotação. Se o dólar ultrapassar a cotação fixada, a empresa estará protegida, pois terá direito a
comprar a moeda a um preço mais baixo. Operações como essa na BM&F, no entanto, têm um
custo. Por isso, só são feitas por empresas ou bancos.

18.4.  A  BR  Distribuidora  colocou-se  em  posição  de  alta  vulnerabilidade  cambial  ao
assumir dívida em dólar sem a devida cobertura de uma operação de hedge. A validade dessa
constatação  não  se  aufere  pelos  acontecimentos  posteriores  às  operações  de  securitização  do
álcool.  Poderia  ou  não  ter  havido  expressiva  desvalorização  do  real  frente  ao  dólar  norte-
americano que a posição continuaria sendo desprotegida. No entanto, a conjuntura econômica
levou à desvalorização, que tornou evidente o desacerto da decisão pela não proteção com hedge.

19. Conclusões.
19.1.  Os  requerentes  lograram  por  demonstrar  que  as  operações  de  securitização

envolvendo a aquisição de álcoois foram alternativas viáveis, entre as poucas de que se poderia
lançar mão, para que a BR Distribuidora vencesse as limitações ao endividamento a que estava
submetida, o que permitiu a continuação regular de suas atividades comerciais.

19.2. Não são afastadas, porém, as imputações de gestão temerária e antieconômica pela
não realização de operações de hedge a fim de proteger a dívida assumida contra desvalorizações
cambiais do real em relação ao dólar norte-americano. Os administradores agiram sem o devido
cuidado e diligência.

(...)
19.6. Diante do exposto, exceto quanto à não realização de operação de hedge cambial,

aceitamos  as  alegações  apresentadas  e,  por  conseqüência,  que  não  ocorreu  interferência
prejudicial dos interesses da área financeira sobre a área operacional da Empresa, bem como que
está elidida a possibilidade de ter havido irregularidade na assinatura de termos aditivos aos
contratos originais, estipulando acréscimos nos preços dos AEAC e AEHC.

Responsável: Djalma Bastos de Morais (elementos adicionais trazidos aos autos).
20. Alegações do responsável.
20.1. Da condição e das competências da Vice-Presidência.
Nesse fragmento, o defendente alega que, na condição de Vice-Presidente da Companhia –

na qual esteve entre julho de 1995 e janeiro de 1999 –, não lhe cabia exercer funções deliberativas.
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Tais funções caberiam tão-somente ‘a um Conselho de Administração, nos termos do Estatuto da
empresa (art.  12),  ao  lado do qual  atua  a Diretoria,  com funções  meramente  executivas’ (fls.
152/153,  Volume  13).  Segundo  a  posição  esposada  pelo  responsável,  a  ele  não  caberia
responsabilização  porque  as  áreas  de  específico  tratamento  não  se  subordinavam ou  estavam
sujeitas a instâncias da Vice-Presidência. Citamos:

(...)
20.1.2. O responsável pondera, ainda, que, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio,

não  há  responsabilidade  onde  não  houver  dano  comprovado  e  que  não  se  pode  imputar
responsabilidade  por  um  ato  a  alguém  que  a  ele  não  tenha  dado  causa  de  maneira  direta,
comprovada  e  pessoal.  Certifica  que  o  determinado  no  artigo  20  do  Estatuto  da  Companhia
encontra-se de acordo com o ordenamento.

20.1.3. Conclui o responsável afirmando que ‘não houve ilegalidade nos comportamentos
impugnados, menos ainda danos’ (fls. 156, Volume 13). 

20.2. Ausência de responsabilidade ou de atribuição nas áreas questionadas.
20.2.1.A defesa inicia novamente afirmando a necessidade de comprovação da ação direta

e pessoal do agente ou da pessoa indicada como autora do comportamento que tenha dado causa a
dano ou a lesão a outrem para que seja caracterizada a responsabilidade.

20.2.2. Nas fls. 157 do Volume 13 é feita remissão ao art. 159 do Código Civil Brasileiro
para  citar  o  seguinte  trecho:  ‘aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano’.

20.2.3. O defendente sustenta a tese de que não foi autor, direto ou indireto, dos atos
inquinados como irregulares. Assim sendo, não poderia ter atuado para causar nenhum resultado
e, via de conseqüência, não poderia ser considerado responsável.

20.2.4. O art. 20 do Estatuto da Companhia é também citado (fls. 157, Volume 13) como
reforço  à  defesa  porque  na  condição  de  Vice-Presidente,  no  exercício  da  coordenação
administrativa, não disporia de atribuições para a prática dos atos questionados e sua ação não
poderia levar aos prejuízos apontados. (...)

(...)
20.2.6. A solidariedade em relação à Diretoria pelos atos praticados é contestada. (...) É

afirmado  categoricamente  que  o  requerente  não  se  encontrava  em  posição  ‘de  atuar  ou  de
modificar a atuação de toda a Administração ou de órgão dotado de autonomia para cuidar de
atribuição em matéria específica’ (Fls. 159, Volume 13).

(...)
20.2.8.  Paralelamente  à  fundamentação  pela  descaracterização  da  responsabilidade

solidária, o defendente alega não ter havido qualquer ilícito ou dano, e que este estaria sendo
presumido no Relatório de Auditoria.

20.3. Vício de origem na notificação.
20.3.1. A defesa desqualifica a notificação por estar ela fundamentada apenas no fato de o

requerente pertencer à Diretoria da Companhia quando os atos apontados como irregulares foram
praticados. É repetida a argumentação do item anterior.

20.3.2. Finda-se o item, alegando que a responsabilização traz um vício na origem da
identificação das condições e funções do responsável, o que daria base ao seu pronto afastamento
da Tomada de Contas Especial, ‘pois a ele não se poderia pedir, determinar ou imputar o que não
poderia ser por ele feito, decidido ou ordenado’.

20.4. Mérito.
20.4.1.  O  questionamento  feito  pelo  TCU  quanto  às  operações  financeiras  ligadas  à

compra de álcoois refere-se à ‘gestão temerária e interferência prejudicial dos interesses da área
financeira sobre a área operacional da Empresa’ (fls. 162, Volume 13).
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(...)
20.4.3.  Quanto  à  interferência  prejudicial,  o  requerente  afirma  que,  para  sua

configuração, é pressuposta a ocorrência de prejuízos decorrentes de uma atitude interventiva,
positiva, ativa, de alguém a quem se possa imputar o comportamento ou ato.

20.4.4. Aduz o defendente que não teria havido nem gestão temerária nem interferência
prejudicial. Segundo ele, nenhum dos membros da Diretoria da BR Distribuidora teria atuado de
forma  precipitada,  audaciosa  ou  imprudente,  colocando  em  risco  os  interesses  maiores  da
Companhia.

20.4.5.  Pelo requerente,  também não teria  havido intromissão ou intervenção da área
financeira sobre a operacional da Empresa porque os membros da Diretoria não se imiscuiriam,
diretamente, nas diversas áreas de operação da Companhia, que seriam dotadas de autonomia.

20.4.6. Os percalços enfrentados pela BR Distribuidora teriam sido fruto não da ação de
sua Diretoria, mas decorrência natural de medidas governamentais tomadas sem qualquer aviso
prévio ou segurança, sobre as quais não se poderia exigir conhecimento de antemão.

20.4.7. No atinente aos pagamentos decorrentes dos acréscimos promovidos nos preços do
AEAC  e  do  AEHC,  quando  do  aditamento  aos  contratos  indicados,  que  obrigaram  a  BR
Distribuidora a assumir o ônus de preços elevados, quando a tendência do mercado era de queda,
o requerente alega que o administrador não pode considerar ou deixar de contratar para esperar
se concretizar uma tendência do mercado. (...)

(...)
20.5. Do pedido.
20.5.1.  O  requerente  pede  a  sua  exclusão  do  processo  por  carência  da  condição  de

responsável pelos atos inquinados.  Alternativamente,  na hipótese do não atendimento do pleito
anterior, pede que ‘sejam os atos considerados válidos por estarem assentados no direito aplicável
e por terem sido produzidos sem que deles decorresse qualquer lesividade ou dano à Companhia’
(fls. 169, Volume 13).

21. Análise das alegações do responsável e conclusões.
21.1.  Da  condição  e  das  competências  da  Vice-Presidência  e  da  ausência  de

responsabilidade ou de atribuição nas áreas questionadas.
21.1.1.  As  considerações  trazidas  pelo  requerente  são substancialmente  as  mesmas  já

oferecidas nas alegações preliminares do Sr. José Ferreira da Silva (item 9). 
(...)
21.1.5.  As  conclusões  obtidas  sobre  este  tema  a  partir  das  alegações  preliminares

apresentadas pelo Sr. José Ferreira da Silva são cabíveis também para o Sr. Djalma Bastos de
Morais.

21.2. Do vício de origem da notificação.
21.2.1.  A  responsabilização  solidária  pelos  atos  inquinados  advém  de  que  estes

dependeram de uma decisão da Diretoria (da qual fazia parte o requerente), e não apenas de um
diretor isolado. Aproveite-se aqui os termos dos itens 13.5 e 13.5.1.

21.3. Do mérito e do pedido.
21.3.1.  Em  face  do  apresentado  pelo  próprio  defendente,  em  conjunto  com  outros

responsáveis, nos itens 18 e 19, plenamente aproveitáveis para a presente análise, são aceitas as
alegações  apresentadas,  exceto  pela  não  realização  de  operações  de  hedge  para  proteger  o
endividamento feito em moeda estrangeira – fato que enseja proposta de multa ao responsável –, e,
por conseqüência, que não ocorreu interferência prejudicial dos interesses da área financeira sobre
a  área  operacional  da  Empresa,  bem  como  que  está  elidida  a  possibilidade  de  ter  havido
irregularidade na assinatura de termos aditivos aos contratos originais, estipulando acréscimos
nos preços dos AEAC e AEHC.
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Responsável: José Ferreira Silva Filho.
22. Alegações do responsável.
22.1. Da logística.
22.1.1.  O  requerente  expõe  aspectos  relevantes  concernentes  a  volumes,  preços  e

securitização. Discorre sobre a logística de distribuição e ressalta ser encargo legal, do qual a
Companhia não pode se esquivar, atender aos mercados consumidores tanto de álcool combustível
quanto de gasolina – que recebe a adição obrigatória de um percentual de álcool anidro.

22.2. Das conseqüências judiciais e comerciais da política de distribuição.
22.2.1. Nesta porção da peça de defesa, ao cumprimento dos contratos de fornecimento de

álcool hidratado é atribuída grande importância. O requerente considera que o  desrespeito às
avenças pactuadas acarretaria indenizações ‘astronômicas’ (fls. 192, Volume 13), pela quebra dos
contratos e pelos lucros cessantes gerados. Acrescenta, ainda, que haveria um potencial abalo de
crédito junto ao mercado, de difícil mensuração.

22.2.2.  Por derradeiro,  são lembrados interesses  comerciais  que  influíram na decisão
pelas operações.  A compra de álcool seria acompanhada de vendas casadas,  para as mesmas
usinas fornecedoras, de produtos da BR a preços bastante atrativos para a estatal.

22.3. O fator histórico.
22.3.1. A BR Distribuidora não possuía, até a época dos contratos, cultura de compra dos

produtos que comercializava. Seu único fornecedor era a Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A.. De
uma hora para outra,  a  Companhia  deixou de lidar  com apenas  um fornecedor  para ter  que
negociar com mais de duzentas usinas.

22.4. Da dívida decorrente dos empréstimos externos e das vedações comerciais impostas
pelo Banco Central.

22.4.1.  A  exemplo  da  defesa  apresentada  pelos  responsáveis  Orlando  Galvão  Filho,
Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques e Djalma Bastos de Morais, é trazida à
memória a vedação imposta pela Resolução n.º 2.444/97 quanto à captação e à renovação de
empréstimos internacionais.

22.4.2.  O  defendente  acrescenta  que,  devido  à  peculiaridade  de  ser  composta
predominantemente  por  capital  estatal,  a  Companhia  sempre  se  viu  impedida  de  proceder  a
montagem de hedge,  que ‘conflitaria frontalmente com a política macroeconômica do Governo
Federal’ (fls. 194, Volume 13).

22.5. Dos fatores mercadológicos e das diretrizes adotadas.
22.5.1. O histórico da liberação do mercado de álcool é descrito. O defendente lembra que

as seguidas postergações dessa liberação geraram no mercado ‘a necessidade de recorrer-se às
vias judiciais para fazer prevalecer os contratos até então firmados’ (fls. 195, Volume 13). No bojo
desse movimento, as usinas demandaram judicialmente a União. Pela situação sui generis de ser
uma empresa controlada pelo Estado, a BR Distribuidora não trilhou o mesmo caminho. O seu
suprimento  passou  a  vir  de  duas  fontes:  a  mesa  da  ANP e  os  contratos  que  tiveram  de  ser
honrados.

22.5.2.  A peça prossegue citando que,  a despeito  da formalização dos termos aditivos
necessários  à  concretização  das  operações  financeiras,  remanescia  a  possibilidade  de
renegociação  dos  volumes  contratados  de  forma  a  compensar  a  diferença  entre  os  valores
eventualmente pactuados e os preços praticados no mercado. O setor do álcool enfrentava uma
crise naquele período, o que levou à criação da BRASIL ÁLCOOL e da BBA, com o intuito de
controlar a oferta e a comercialização do álcool. Esses movimentos do mercado acabaram por
inviabilizar  toda a  estratégia  da  Empresa para  buscar  compensação de  volumes  por  meio  da
renovação de contratos. A defesa sustenta que tais fatores, supervenientes à implementação da
política administrativa adotada pela BR Distribuidora, eram imprevisíveis e que, portanto, não se
poderia exigir da Diretoria conduta diversa.
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22.5.3.  O requerente  enumera quatro  fatores  que  contestariam a  afirmação feita  pela
Equipe de Auditoria de que teria havido prejuízo para a Companhia, todos às fls. 198 do Volume
13:

a) ‘os ganhos decorrentes da liquidação do empréstimo externo’;
b) ‘a menor necessidade de tomada de empréstimos no mercado financeiro interno, que

praticava juros de cerca de 30% (trinta por cento) ao ano’;
c) ‘a inocorrência de obrigações de ressarcimento de danos imensuráveis decorrentes de

infrações  contratuais,  ensejadoras  de  postulações  judiciais  concernentes  a  lucros  cessantes  e
quebras de contratos’;

d) ‘os ganhos obtidos pela BR, oriundos das vendas de combustíveis no período’. 
22.6. Da gestão temerária.
22.6.1. Refere-se o responsável ao art. 4º da Lei n.º 7.492/86, no qual estaria definido o

conceito de gestão temerária. O defendente grafou:
‘O conceito  de  gestão  temerária  já  foi  objeto  de  delimitação  pelo  legislador  que  no

parágrafo único do art. 4º da Lei n.º 7.492/86 dispõe:
‘Gestão temerária é a realizada sem a prudência ordinária ou com demasiada confiança

no sucesso que a previsibilidade normal tem como improvável, assumindo o administrador riscos
audaciosos, em transações perigosas, inescrupulosamente arriscando dinheiro alheio.’’ (fls. 204,
Volume 13) (grifo no original)

22.6.2.  Procurando demonstrar  o  não cabimento  da  gestão  temerária,  alega-se  haver
placidez jurisprudencial no sentido de que, para a caracterização da gestão temerária, é imperioso
o  propósito  de  lesão  aos  acionistas  ou  de  obtenção  de  vantagem  e  locupletamento  pessoal.
Adicionalmente  a  essas  exigências,  seria  acrescentada  mais  uma:  ‘a  gestão  temerária  ou
fraudulenta há de se caracterizar num conjunto de atos ao longo de um lapso temporal, e não num
único ato, praticado num dia (TRF 3, HC 9603077769-9, Rel. Des. Fed. Sylvia Steiner, TRF 3, AP
n.º 2.589 SP, Rel. Des. Fed. Celio Benevides, TRF 3, HC 8972 SP, Rel. Des. Fed. Roberto Haddad)’
(fls. 204, Volume 13).

22.6.3. O defendente aduz que, de acordo com Superior Tribunal de Justiça (STJ), ‘não se
admite responsabilidade solidária objetiva, para que o patrimônio pessoal de diretor de empresa
suporte ônus de indenização ou reparação por má gestão, cumpre que se demonstre a atuação com
dolo ou culpa, bem como que haja prova de proveito, ainda que indireto do ilícito (STJ, Resp.
19925, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ 07.03.1994)’ (fls. 204/205, Volume 13).

22.7. Da responsabilidade solidária.
22.7.1. Considerando que a responsabilidade solidária não pode ser presumida e que a

Decisão n.º 156/2001 – 2ª Câmara não haveria definido a responsabilidade individual ou solidária
pelo ato de gestão inquinado,  o requerente afirma que houve cerceamento de defesa pelo não
cumprimento do devido processo legal.

22.7.2. Outra alegação da defesa se pauta no texto do art. 16, III, c e d, c/c o § 2º, a e b,
do mesmo artigo, da Lei n.º 8.443/92, referindo-se ao fato de que só caberia a responsabilização,
por decisão do Tribunal de Contas da União, nas hipóteses em que se configurasse dano ao Erário
decorrente  de ato  de  gestão  ilegítimo ou antieconômico ou,  ainda,  de  desfalque  ou desvio  de
dinheiros,  bens ou valores públicos.  Segundo a peça de resistência,  o responsável  teria gerido
apenas dinheiros e recursos privados e não se equipararia a agente público ou terceiro contratante
ou interessado.

22.7.3. A Lei n.º 6.404/76 e o Estatuto Social da BR Distribuidora também são utilizados
para  demonstrar  a  pretendida  inviabilidade  de  responsabilização  do  requerente.  Mais
especificamente  quanto  a  esse  último,  segundo a  perspectiva  da  defesa,  apenas  nas  hipóteses
arroladas  em dezenove  itens  do  art.  30  do  Estatuto  Social  haveria  deliberação  colegiada  da
Diretoria.  A ausência de citação explícita do ato de proceder a aditamentos a contratação de
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prestação de serviços ou para decidir quanto a operações de financiamento de capital de giro, por
si só, excluiria tais atos do âmbito de competência para deliberação colegiada da Diretoria. Tais
atos prescindiriam de manifestação desse órgão.

22.7.4. A peça de defesa do requerente, a exemplo da congênere do responsável Djalma
Bastos  de  Morais,  considerando que  as  atribuições  de  cada Diretor  estão definidas  no Plano
Básico  da  Organização,  que  sua  titularidade  era  da  Diretoria  de  Operações  e  que  os  atos
praticados não eram afetos à sua diretoria, utiliza-se da citação de parte do Relatório de Auditoria
em que é dado relevo à uma política bem definida de alçada para autorizações de contratação com
o intuito  de  reforçar  a  defesa  da  tese  propugnadora  da  impossibilidade  de  responsabilização
solidária.  

22.8. Pedido final.
22.8.1. Em face do todo apresentado é pedida ‘ou a extinção do processo em relação ao

defendente, com a sua exclusão de pleno direito, ou o acolhimento de suas razões no que tange ao
mérito, para absolvê-lo das imputações assacadas’ (fls. 229, Volume 13).

23. Análise das alegações do responsável e conclusões.
(...)
23.3. Não houve utilização indevida de termo da esfera penal na seara administrativa. Nos

processos  que  se  desenvolvem  no  âmbito  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  o  termo  ‘gestão
temerária’ se refere a atos praticados por administradores sem o devido zelo e cuidado, que deixem
a Administração, desnecessariamente,  em situação de vulnerabilidade.  A gestão temerária,  nos
processos administrativos, consuma-se não pela ocorrência de dano, mas pela configuração da
situação  de fragilidade.

23.4. Em face do apresentado nos itens 18 e 19, plenamente aproveitáveis para a presente
análise, são aceitas as alegações apresentadas, exceto pela não realização de operações de hedge
para proteger o endividamento feito em moeda estrangeira – fato que enseja proposta de multa aos
responsáveis. (...)

 23.5. Em adição ao que foi  tratado nos itens 18 e 19, faz-se obrigatório contestar a
declaração do responsável de que a montagem de hedge ‘conflitaria frontalmente com a política
macroeconômica  do  Governo  Federal’  (fls.  194,  Volume  13).  As  diretrizes  da  política
macroeconômica do Governo Federal não afastam as conseqüências de uma ação da Diretoria
prejudicial à boa administração da Companhia. A atuação dos dirigentes da Empresa deve ser
diligente na defesa dos seus interesses. Por todas as conseqüências que qualquer divulgação prévia
de mudança na política econômica do País pode acarretar no mercado, é cediço que declarações
feitas por ministros de Estado não podem ser tomadas como garantia. O movimento da economia
nacional e do mercado, variáveis a que o administrador está obrigado a manter sob constante
vigilância, são os fatores determinantes para o balizamento das ações empresariais. Na época dos
contratos em discussão, já havia suficientes motivos para os administradores adotarem posturas
cautelosas em operações que envolvessem câmbio. Efetivamente, a decisão pela não proteção com
hedge foi ato que acarretou dano à Empresa.

(...)
Responsável: Pedro Caldas Pereira.
24. Alegações do responsável.
24.1.  À  época  das  negociações  para  a  montagem  das  indigitadas  operações  e  das

assinaturas  dos  contratos,  o  Sr.  Pedro  Caldas  Pereira  ocupava  a  Gerência  de  Grandes
Consumidores  da  BR  Distribuidora.  Nessa  condição,  teve  ativa  participação  nos  ajustes
perpetrados, além de haver recebido procuração específica para assinar, em nome da Empresa, os
contratos que viabilizaram o fechamento dos negócios.

24.2. O responsável alega que, como Gerente de Grandes Consumidores (GGC), não tinha
poder de decisão em nenhum dos atos considerados irregulares. Aduz em sua defesa a existência
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do valor  de US$ 250 mil  como limite  de  competência para decisões  isoladas dos  gerentes  de
primeira linha da Empresa (...). Alega que deverá ser excluída a sua responsabilidade devido ao
fato de que não participou das decisões da Diretoria e que a sua participação se restringiu à
operacionalização das decisões da Diretoria.

25. Análise das alegações do responsável e conclusões.
25.1. Em face do apresentado nos itens 18 e 19, plenamente aproveitáveis para a presente

análise, aceitamos as alegações apresentadas, sendo considerado que não ocorreu interferência
prejudicial dos interesses da área financeira sobre a área operacional da Empresa, bem como que
está elidida a possibilidade de ter havido irregularidade na assinatura de termos aditivos aos
contratos originais, estipulando acréscimos nos preços dos AEAC e AEHC.

25.2.  Particularmente em relação ao responsável,  em razão das competências que lhe
eram atribuídas e dos limites específicos que lhe foram atribuídos por procuração, não lhe cabe
responsabilização pela não realização de operações de hedge para proteger o endividamento feito
em moeda estrangeira.

CONTRATAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DO  CONTRATO  COM  O  INSTITUTO  DE
ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO (IDORT/RJ)

Responsável:  Instituto  de  Organização  Racional  do  Trabalho  do  Rio  de  Janeiro  –
IDORT/RJ.

26. Alegações do responsável.
26.1. Da licitude da contratação em função da inexigibilidade.
26.1.1.  O  defendente  alega  que  a  contratação  foi  regularmente  promovida  por  estar

fundamentada nos arts. 24, XIII e 25, II, ambos da Lei n.º 8.666/93, cuja ratificação se fez publicar
no  DOU  em  03/01/1995.  Isso  não  bastando,  a  decisão  pela  contratação  foi  precedida  de
apreciação dos setores técnico-jurídicos da Empresa.

26.1.2. Da notória especialização.
26.1.2.1. A peça de defesa contrapõe à afirmação de que os documentos enviados pela BR

Distribuidora  não  demonstravam  a  observância  dos  requisitos  legais  que  fundamentam  a
contratação  por  dispensa  de  licitação  fazendo  um  relato  do  histórico  da  entidade  e  com  a
apresentação de uma série de contratos firmados com órgãos e entidades públicas e privadas das
administrações direta e indireta em várias esferas de governo. Entre eles, vários com objetos na
área de assessoramento de política e administração tributária.

26.1.2.2. Com o fito de endossar a afirmação do bom conceito que a instituição goza, o
defendente cita que,  do levantamento de contratos  de consultoria firmados pela Administração
Pública Federal entre 1997 e 1999, constante do Relatório de Auditoria, figuram onze avenças nas
quais  o  IDORT/RJ figura como contratado,  não obstante  reconheça que nenhuma delas  tenha
idêntica especificação daquele objeto deste processo.

26.1.3. Da singularidade do serviço.
26.1.3.1. A peça de resistência induz que a contratação do instituto foi realizada com base

em seus desempenhos anteriores, o que teria levado a Petrobras Distribuidora a considerá-lo como
a única opção capaz de suprir suas necessidades:

(...)
26.1.3.2. A existência de outras empresas atuando na atividade de consultoria tributária,

ao ver do requerente, não seria suficiente para contestar a singularidade do serviço, em face dos
atributos individualizadores que possuiria o IDORT.

26.1.3.3.  A  contestação  da  inexigibilidade  fundada  na  ausência  de  singularidade  e
inquestionável reputação ético-profissional é vista como ‘uma apreciação eminentemente subjetiva
e  em inteira dissintonia  com a realidade’ (p.  14,  Volume 7).  Duas são as  razões  alegadas.  A
primeira  seria  a  dupla  singularidade,  objetiva  (objeto  do  contrato)  e  subjetiva  (a  notória
especialização  do  IDORT);  a  segunda  seria  que  a  escolha  de  uma  empresa  notoriamente
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especializada independe do número de congêneres no mercado, desde que presentes os requisitos
imediatamente retro citados.

(...)
26.1.3.5.  Diante  do  explanado  o  requerente  conclui  pela  total  legitimação,  ‘isenta  de

qualquer  ilicitude  ou  ilegalidade’ (fls.  16,  Volume  7),  da  contratação  do  IDORT,  ‘visto  que
atendidos os mais estritos princípios da lisura e boa fé’ (fls. 16, Volume 7).

26.2. Da relevância do trabalho e da vultosidade da receita obtida.
26.2.1.  A  argumentação  da  defesa  defende  que  os  trabalhos  desempenhados  pela

contratada eram singulares em suas teses,  ‘elaboradas com fulcro na legislação tributária,  na
análise metajurídica, e, assiduamente, com apoio na jurisprudência dos Tribunais do País’ (fls. 16,
Volume 7). No entanto, a maior singularidade do IDORT estaria nos seus métodos de procedimento
e sua abrangência.

26.2.2. À constatação de que todo o procedimento judicial foi promovido pela própria BR
Distribuidora  é  dado  menor  relevo  pela  circunstância  de  esse  haver  sido  intentado  em  data
posterior à contratação do IDORT, que teria dado todas as orientações necessárias para o feito.

(...)
26.2.3. Deveria, pois, o Tribunal considerar justa a remuneração dada a economia da

ordem de R$ 267.000.000,00 (duzentos e sessenta e sete milhões de reais) gerada para a Petrobras
Distribuidora S.A., obtida poucos meses após o início da vigência do contrato.

26.3. Do aumento dos valores contratados.
26.3.1.  O defendente afirma que houve fixação de valor  unitário para o serviço,  cujo

preço, uma fórmula matemática fixa, era o percentual de 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o
valor dos benefícios financeiros auferidos em decorrência dos serviços prestados.

26.3.2. Não teria havido afronta à dicção do art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, porque o
limite nele estabelecido deveria ser aplicado à fórmula, que não teria sido majorada. 

26.3.3. O valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) estipulado para o contrato teria
sido um simples valor estimado.

26.4. Da celebração dos aditivos fora do prazo do contrato.
26.4.1. O requerente advoga que todos os pagamentos efetuados pela BR Distribuidora

são legais porque derivaram de obrigações assumidas durante a vigência do contrato. Apenas o
adimplemento dessas teria se perfectibilizado após o termo final do instrumento contratual.

26.4.2. No que se refere ao segundo termo aditivo, a defesa lhe atribui duas finalidades. A
uma, ‘corrigir o valor estimado do contrato para níveis mais realistas’ (fls. 24, Volume 7) e, a duas,
reduzir o percentual de remuneração à contratada para 16% (dezesseis por cento) ‘incidente sobre
os efetivos ganhos financeiros da contratante, COM EVIDENTE BENEFÍCIO À CONTRATANTE’
(fls. 24, Volume 7).

26.4.3. Duas são as possíveis interpretações para a celebração do segundo termo aditivo
após o prazo de vigência do contrato – interpretações que a peça de resistência pretende que sejam
consideradas também para os terceiro e quarto termos aditivos: ‘a) ou se considera que houve
prorrogação tácita do contrato em virtude de ainda restar pendente o adimplemento das prestações
da contratante  e  neste  caso a  celebração do aditivo  apenas,  a  par  das  alterações  já  citadas,
formalizou situação já existente; ou b) considera-se que não houve prorrogação tácita do contrato
e o aditivo é nulo, posicionamento este prejudicial à contratante, uma vez que neste caso anular-se-
ia a redução do percentual de remuneração da contratada’ (fls. 24/25, Volume 7).

26.5. Do grave equívoco do relatório.
26.5.1. Quanto à desnecessidade de exercícios de interpretação legal para garantia do

sucesso nas demandas judiciais, em face da jurisprudência firmada, o defendente alega que havia
ao menos duas discussões formais sobre o tema: a uma os óbices impostos pela Secretaria da
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Receita Federal, restringindo o direito à compensação tributária; a duas a não aceitação pela
Receita Federal do prazo qüinqüenal.

26.5.2. Das restrições à compensação tributária.
26.5.2.1. É feita minudente exposição sobre o tema, finalizando-a como se segue:
‘Portanto,  o  entendimento  de  que a  compensação é  sempre  aceita  pela  Delegacia  da

Receita  Federal  não  contém  foro  de  verossimilhança.  Na  verdade,  estando  o  Órgão  Fiscal
vinculado  a  atos  normativos  que  ilegalmente  limitam o  alcance  do  art.  66  da  Lei  8.383/91 e
indicam o seu claro desiderato em não admitir a compensação, concreta era a possibilidade da
Petrobras em não ter a chancela de seu pleito administrativo, devendo, pois, lançar mão da via
judicial.’ (fls. 31/32, Volume 7)

26.5.3. Do prazo decenal.
26.5.3.1. Neste item, procura-se demonstrar que a Delegacia da Receita Federal no Rio de

Janeiro  não  admite  o  prazo  decenal  à  restituição  de  tributos,  o  que  evidenciaria  a  plena
discutibilidade da questão do prazo à compensação.

26.6. Do dever de indenização ao contratado.
26.6.1.  É  retomada  a  afirmação  de  que,  antes  de  firmar  a  avença,  a  Empresa  teria

examinado  amiúde  a  contratação,  tendo  firmado  posição  pela  inexigibilidade  de  licitação,
considerados os aspectos legais e formais da escolha. Por si só, tais providências demonstrariam a
ausência de vícios.

26.6.2.  A defesa  resiste  à  devolução  dos  valores  recebidos  acima  dos  R$  600.000,00
(seiscentos mil reais) estabelecidos no contrato. A seu ver, tal proposição do Tribunal tem caráter
eminentemente  punitivo,  de  extremo rigor.  Ademais,  não teria  a  contratada  jamais  fugido  dos
ditames da lealdade, da confiança e da boa-fé.

26.6.3.  A restituição  desses  montantes  aos  cofres  da  Empresa,  segundo o  defendente,
‘representaria, de forma irrefragável, locupletamento injustificável por parte da Contratante’ (fls.
33, Volume 7).

26.6.4. No caso de vir a ser declarada a nulidade dos pagamentos, é solicitado que seja
aplicado o preceituado no art. 59 da Lei n.º 8.666/93: ‘a nulidade não exonera a Administração do
dever  de  indenizar  o  contratado  pelo  que  este  houver  executado  até  a  data  em  que  ela  for
declarada’.  O  argumento  ganharia  força  com  a  constatação  de  que  o  contrato  seria  válido,
‘inclusive com o reconhecimento da legalidade do pagamento de R$ 600.000,00 ao IDORT’ (fls.
33, Volume 7).

26.6.5. Vários doutrinadores de renome são citados para fundamentar a tese de que, no
caso em exame,  qualquer  espécie  de  indenização não prescindiria  de  comprovada inexecução
dolosa ou culposa do contrato com lesão à parte prejudicada. A tese defendida é de que caberia a
indenização se tivesse havido descumprimento de vínculo contratual, ou seja, de inadimplemento
contratual, somado ao nexo causal entre este e o prejuízo causado.

26.6.6. A defesa alega que o Relatório de Auditoria não provou a culpa do Instituto, o que
tornaria imperiosa a improcedência do pedido de devolução da quantia recebida.

26.7. Do pedido.
26.7.1. O requerente pede que sejam julgadas improcedentes as irregularidades apontadas

em relação à contratação.
27. Análise das alegações do responsável.
27.1. Da licitude da contratação em função da inexigibilidade
27.1.1. O requerente retoma a discussão da inexigibilidade de licitação, quando, como já

tratado no relatório de auditoria (item 7.2), a contratação se deu por dispensa. A incongruência
não encontra respaldo nem no item n.º 21 da ata de reunião de Diretoria n.º 1.857 (Pauta n.º
612/94), às fls. 235/274 do Vol. Principal, na qual esse colegiado decidiu que a contratação do
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IDORT/RJ seria feita  com fundamento no art.  24,  XIII,  da Lei  n.º  8.666/93 (fls.  263/264,  Vol.
Principal), nem na publicação da dispensa na Seção 3 do DOU n.º 2, de 03/01/1995. Ocorre que
na cláusula 12.1 do contrato firmado entre BR Distribuidora e o IDORT/RJ (fls. 44/50, Volume 2
do TC 008.780/1999-4) foi cometida evidente impropriedade técnica:

‘12.1 – Os serviços de que trata este CONTRATO se enquadram no disposto nos art. 24,
XIII, e 25, II, da Lei 8666 de 21.06.93, em razão do que a licitação fica dispensada.’

27.1.2. O art. 24, XIII, da Lei n.º 8.666/93 trata de contratação por dispensa de licitação
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.  A
contratação aqui objetada teve fundamento nesse dispositivo legal. Logo, não há o que se falar de
inexigibilidade de licitação. Apesar de que para um observador leigo possa transparecer similar, a
inexigibilidade  é  instituto  legal  ontologicamente  diverso  da  dispensa  de  licitação.  Carece  de
respaldo o fato de administradores de empresas estatais tratarem indistintamente os dois institutos.

27.1.3. Da notória especialização.
27.1.3.1. O relatório de auditoria não contestou a reputação ético-profissional do instituto

de forma geral, mas na área tributária.
27.1.3.2.  Conforme  também  já  tratado  no  relatório  de  auditoria  (item  7.2),  a

jurisprudência dominante deste Tribunal está assentada no entendimento de que a inquestionável
reputação ético-profissional permissiva da contratação por dispensa de licitação pelo art. 24, XIII,
deve ser comprovada na área objeto do contrato.(...)

27.1.3.3.  Reputação,  evidentemente,  é  qualidade  que  se  tem  em  decorrência  de
acontecimentos anteriores ao momento em que se está analisando a qualificação da pessoa (física
ou jurídica).

27.1.3.4. Os inúmeros contratos enviados pelo defendente junto com sua peça de defesa
(fls. 38/100, Vol. 7, e Volumes 8, 9, 10 e 11) não refutaram aquilo que o relatório de auditoria
evidenciou. Todos contratos anexados que versam sobre planejamento tributário nos moldes do
contrato ora questionado (fls. 38/100, Vol. 7), sem exceção, foram assinados após esse. Há, sim,
um  sem-número  de  contratos  cujos  objetos  são,  genericamente,  treinamento  em  informática,
desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento institucional, entre outros.

27.1.3.5.  A  exigência  da  comprovação  de  inquestionável  reputação  ético-profissional,
evidentemente, não foi atendida.

(...)
27.1.4. Da singularidade do serviço.
27.1.4.1.  A  singularidade  do  serviço  é  componente  basilar  da  contratação  por

inexigibilidade. O que não foi o caso. Destarte, não cumpre discutir o ponto.
27.1.5. Apenas para enfatizar a contradição do requerente, a peça de resistência conclui

este item defendendo a contratação por inexigibilidade, mas afirma ‘ser procedimento comum da
Contratante valer-se da prestação de diversos serviços de assessoria técnica e jurídica sempre
calcada na dispensa de licitação’ (grifo no original, fls. 15 do Volume 7).

27.2. Da relevância do trabalho e da vultosidade da receita obtida.
27.2.1.  A  forma  como  este  ponto  foi  abordado  pelo  IDORT  coloca-o  intimamente

relacionado com o anterior. No entanto, é importante salientar que o relatório de auditoria não
contestou a relevância do serviço ou a vultosidade da receita obtida. A bem da verdade, nem uma
nem outra  elidem o  vício  insanável  da contratação por  dispensa sem fundamentação legal.  A
relevância  dos  serviços  deve,  inclusive,  ser  identificada  com  uma  criteriosa  identificação  da
inquestionável reputação ético-profissional com o objeto da contratação pretendida. O sucesso na
demanda judicial, por si, não pode ser utilizado como prova dessa reputação. Há outras variáveis
a  considerar,  entre  elas  a  evidente  orientação  que  vinha  sendo seguida  pelo  Judiciário.  Se  o
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resultado da empreitada fosse diametralmente oposto, seria legítima a contestação da reputação?
É de uma clareza solar que não. A requerida inquestionável reputação ético-profissional no objeto
da contratação não se avalia a posteriori, após executado o contrato.

27.2.2. Em oposição ao argumentado pelo defendente, os fins, quaisquer que sejam os
resultados, não justificam os meios empregados. Permanece o vício da contratação por dispensa,
nos moldes em que foi feita.

27.3 Do aumento dos valores contratados e da celebração dos aditivos fora do prazo do
contrato.

(...)
27.3.3.  O relatório  de  auditoria,  citando  os  tipos  de  regime  de  execução  indireta  de

serviços previstos no art. 6º da Lei n.º 8.666/93, demonstra que o regime escolhido para o contrato
em pauta não se enquadra em nenhum dos que seriam possíveis por esse estatuto.

27.3.4 Não houve contratação na modalidade empreitada por preço global, pois, para que
ela se caracterizasse como tal, o preço deveria ser certo e total. Pode-se considerar que o preço
estipulado em bases percentuais é certo, mas nunca total. Se os próprios requerentes alegam em
sua  defesa  que  não havia  possibilidade  de  estimar,  mesmo que  aproximadamente,  o  valor  do
contrato, tese com a qual não concorda a Unidade Técnica, é impensável considerar que o preço
foi total. A própria realidade impede essa ilação, basta que se lembrem os inúmeros aditamentos
contratuais feitos para elevar o valor da avença.

27.3.5. Para evitar divagações no sentido de que preço total e certo seria equivalente a
inalterado, deve ser lembrado que a própria Lei de Licitações permite sua modificação, para mais
ou para menos, obviamente dentro de parâmetros razoáveis por ela mesma definidos (art.  65).
Nunca, porém, aditamentos descomedidos que alcancem a marca de 7.566,67%.

27.3.6. Da mesma forma, a contratação não foi por empreitada por preço unitário. Nessa
modalidade,  exige-se  que  o  preço  unitário  seja  certo  e  que  as  unidades  contratadas  sejam
determinadas. Como visto no parágrafo anterior, a consideração do preço como percentual de um
valor como sendo certo é  até  viável.  No entanto,  pelas mesmas razões expendidas de que era
inviável aferir o preço total, igualmente seria inviável dimensionar o número exato de unidades. Se
for obedecido o raciocínio defendido por mais de um responsável  arrolado neste processo,  no
máximo  esse  número  seria  determinável.  Ora,  determinado  não  tem  o  mesmo  significado  de
determinável, e isso não apenas na hermenêutica jurídica.

27.3.7. Concluindo, a modalidade adotada também não foi a tarefa. Nessa, há ajuste de
mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo. Sem muito esforço, verifica-se que não se
tratou  nem  de  um  pequeno  trabalho  nem  de  ajuste  de  mão-de-obra,  o  primeiro  pela
incompatibilidade entre um pequeno trabalho e uma remuneração em torno de R$ 45 milhões, além
da própria descrição dos  serviços  feita  pelo requerente;  o  segundo por  ter  sido realizado um
trabalho eminentemente intelectual, o que o afasta da definição de mão-de-obra – no Dicionário
Aurélio, o vocábulo significa ‘trabalho manual de operário, artífice, etc.’.

27.3.8. Quanto à possibilidade de dimensionamento do valor do serviço, mesmo que por
mera estimativa mais realista, não há como deixar de ratificar a afirmação da equipe de auditoria
sobre a estipulação do valor do contrato em R$ 600 mil, dado o ‘preço’ acordado de 18% do que
viesse a ser efetivamente recuperado.

‘(...)  seria  límpido verificar  que  o  valor  era  muito  baixo  para o potencial  volume de
faturamento da Petrobras Distribuidora S.A.; para os gestores da Empresa seria inadmissível não
sabê-lo. Os dirigentes tinham obrigação não só de saber que esse valor era muito baixo, como
também  de  ter  providenciado  estudo  para  sua  mensuração,  antes  de  assinar  o  contrato.
Considerando, novamente, o conhecimento da situação do FINSOCIAL e a intenção declarada da
empresa em recuperá-lo,  conclui-se que todos os dados e ferramentas necessários para que se
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dimensionasse  o  valor  do  contrato  sempre  estiveram disponíveis  na Companhia.’ (fls.  18,  Vol.
Principal)

27.3.9. Note-se que, mesmo havendo a possibilidade de que outros tributos viessem a ser
estudados com vistas à recuperação, o FINSOCIAL era uma exação compulsória que, de prévio, já
tinha sua discussão no Poder Judiciário publicamente conhecida. Em assim sendo, no mínimo, o
valor recuperável desse tributo seria possível dimensionar.

27.3.10. Considerando o respeito à remuneração pelo serviço prestado, considerando a
obediência ao mandamento legal de que o preço deve ser determinado, considerando que o valor
do  contrato  foi  de  R$  600  mil  (certo  e  determinado),  é  coerente  que  esta  remuneração  seja
garantida ao contratado. Quaisquer somas que viessem a ser cobradas superiores ao valor inicial
total  do contrato,  por  terem sido incertas  desde  a  sua assinatura,  colocando-se,  portanto,  em
desalinho  com  a  Lei  n.º  8.666,  não  devem  ser  consideradas  como  remuneração  passível  de
aceitação legal.

(...)
27.4. Do grave equívoco do relatório.
27.4.1. O equívoco aventado não existe. Em nenhum momento o relatório de auditoria

afirmou que a Secretaria da Receita Federal seria favorável aos pleitos da BR Distribuidora. O
que foi defendido na instrução da equipe de auditoria foi que a Companhia já tinha elementos
suficientes,  antes  da  contratação  do  IDORT/RJ  e  por  força  do  entendimento  jurisprudencial
dominante, para vislumbrar que uma demanda judicial como a que foi posteriormente intentada
teria  altíssima  probabilidade  de  ser  bem  sucedida.  A Empresa,  dotada  de  uma  área  jurídica
competente – isso comprovado até pelo fato de que foram seus próprios advogados que defenderam
os interesses da Companhia, dispensando os serviços do IDORT –, tinha condições de avaliar que
os pontos controversos com o fisco haveriam de ser deduzidos em juízo. A razoável expectativa de
sucesso junto ao Poder Judiciário é que induz à estranheza quanto aos termos do contrato, em
bases percentuais tão altas para um valor a ser discutido indubitavelmente vultoso, mesmo que seu
dimensionamento fosse feito sem maiores preocupações com a determinação de um número exato.
Esse  dimensionamento  não  comportaria  grandes  dificuldades  para  uma  empresa  como  a  BR
Distribuidora.

27.5. Do dever de indenização do contratado.
(...)
27.5.2.  A proposta de devolução não tem caráter punitivo, como alega o responsável.

Tampouco a restituição dos valores aos cofres da Companhia, conforme propostos no relatório de
auditoria, caracterizaria ‘locupletamento injustificável por parte da Contratante’. (...)

27.5.3. Concluindo, não há que se falar em indenização, mas em devolução aos cofres da
Companhia de valores que deles não deveriam ter sido retirados. Assim sendo, desnecessário se faz
discorrer sobre culpa do contratado ou de inadimplemento contratual.

28. Conclusões.
28.1. Da licitude da contratação em função da inexigibilidade.
28.1.1. Não se trata de contratação por inexigibilidade, mas de dispensa pelo art. 24, XIII,

da Lei n.º  8.666/93.  Conforme explanado na análise das alegações,  dispensa de licitação com
fulcro nesse dispositivo legal exige comprovação de inquestionável reputação ético-profissional no
campo objeto do contrato, o que o IDORT/RJ não logrou comprovar.

28.1.2. Não são acolhidas as alegações do responsável.
28.2 Da relevância do trabalho e da vultosidade da receita obtida.
28.2.1. As alegações são pertinentes quanto à vultosidade dos recursos, mas não quanto a

afastar os vícios verificados na contratação e nos aditivos contratuais pela simples constatação do
volume  de  recursos  envolvidos.  Os  valores,  antes  de  elidirem,  agravam  as  irregularidades
identificadas.
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28.2.2. Não são acolhidas as alegações do responsável.
28.3. Do aumento dos valores contratados e da celebração dos aditivos fora do prazo do

contrato.
28.3.1. Com base na pormenorizada análise promovida no item 27.3, não se acolhem as

alegações do responsável.
28.4. Do grave equívoco do relatório.
28.4.1. Não ocorreu o equívoco aventado pelo requerente. Não foi sequer insinuado no

relatório de auditoria de que a Secretaria da Receita Federal seria favorável aos pleitos da BR
Distribuidora,  mas  que  seria  plenamente  viável  para  a  Companhia  avaliar  a  possibilidade de
sucesso em pleito judicial, bem como o potencial impacto financeiro de assinar o contrato com o
IDORT/RJ nos termos em que foi feito.

28.4.2. Não são acolhidas as alegações do responsável.
28.5. Do dever de indenização do contratado.
28.5.1. Com base no apresentado no item 27.5, conclui-se que não se está tratando de

pena pecuniária ou indenização por dano ou não cumprimento do contrato, mas de devolução de
valores  que,  em  decorrência  de  descumprimento  dos  ditames  da  Lei  n.º  8.666/93,  foram
indevidamente  repassados  ao  IDORT/RJ.  Assim  sendo,  não  são  acolhidas  as  alegações  do
responsável.

Responsáveis:  Orlando  Galvão  Filho,  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  João  Augusto  Rezende
Henriques e Djalma Bastos de Morais.

29. Alegações dos responsáveis.
29.1.  Dos  pagamentos  feitos  sem cobertura  contratual  e  em desproporcionalidade  em

relação aos serviços prestados.
29.1.1. A defesa afirma que os pagamentos feitos posteriormente ao termo ad quem do 1º

Termo Aditivo não apresentariam vício quanto à continuidade da cobertura contratual pois, por
força das disposições pactuadas, poderiam ocorrer pagamentos após o vencimento do contrato
desde que estes decorressem dos efetivos resultados dos serviços prestados no prazo previsto para
a sua execução.

29.1.2. Por sua vez, é reputada proporcional a remuneração pelo serviço prestado por
haver uma relação direta do preço com o resultado desse, que somente é devida em caso de êxito.

29.2. Da nulidade do 2º aditivo, por ter sido celebrado após o fim do prazo contratual.
29.2.1.  Alegam, preliminarmente,  os responsáveis que o 2º aditivo não criou qualquer

obrigação adicional para a BR Distribuidora ou para o IDORT/RJ. Esse aditamento teria apenas
promovido  o  redimensionamento  do  valor  estimado  do  contrato  e  reduzido  o  percentual  de
remuneração pelos serviços de 18 (dezoito) para 16 (dezesseis) por cento, que teria continuado a
incidir  sobre  os  efetivos  ganhos  da  Empresa  como  resultado  do  trabalho  desenvolvido  pelo
IDORT/RJ no curso do prazo de vigência do contrato.

29.2.2.  Assumindo  a  premissa  acima  como  básica,  a  defesa  assevera  que  todos  os
pagamentos  feitos  ao  IDORT o  foram  em  razão  das  disposições  contratuais  originárias.  Em
conseqüência, continua a defesa, nem mesmo na hipótese de que seja vislumbrada alguma nulidade
ou  defeito  em  qualquer  dos  aditivos,  todos  os  pagamentos  teriam  sido  devidos  e  regulares.
Destarte, não se justificaria a determinação aos membros da Diretoria para que devolvessem aos
cofres da Empresa os valores pagos ao IDORT.

29.2.3.  Como  o  2º  aditivo  promoveu  uma  alteração  para  menor  no  percentual
remuneratório,  significando  que  a  Petrobras  Distribuidora  teria  saído  beneficiada  com  tal
redução, o segundo aditamento não teria ensejado qualquer prejuízo para a Empresa. Utilizando-
se da analogia – invocada em virtude dos ditames contidos nos artigos 54 da Lei n.º 8.666/93 e 4º
da Lei de Introdução do Código Civil,  e no uso dos artigos 249, § 1º, e 250, parágrafo único,
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ambos  do  Código  de  Processo  Civil  –  os  defendentes  alegam  que  não  há  que  se  falar  em
declaração de nulidade em casos nos quais não tenham havido prejuízos. 

29.3. Ausência de publicação do D.O.U. do 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato.
29.3.1. Os responsáveis aduzem que não teriam sido irregulares as não-publicações dos

2º, 3º e 4º Termos Aditivos, pois a Lei n.º 8.666/93 não se aplicaria aos atos praticados. À época de
suas assinaturas, já vigia o Decreto n.º 2.745/98, editado em 24 de agosto de 1998, que aprovou o
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras.

29.4. Da extrapolação dos limites percentuais para aditamentos contratuais estabelecidos
nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

29.4.1. A defesa faz remissão expressa ao artigo e parágrafos supracitados para afirmar
que,  da  leitura  desses  dispositivos,  se  percebe  que  a  lei  determina  limitação  à  alteração
quantitativa  do  objeto  do  contrato,  imposta  pela  Administração  ou  acertada  pelas  partes.
Prossegue asseverando que, no caso em tela, tal alteração não ocorreu. De acordo com a peça de
defesa, os 2º, 3º e 4º Termos Aditivos apenas atualizaram o valor inicialmente estimado, não se
tratando, portanto, de extrapolação de limites legalmente estabelecidos.

29.4.2. Os responsáveis fazem remissão ao § 8º do mesmo art. 65 para fundamentar a
desnecessidade de celebração dos termos aditivos (fls. 18, Volume 13):

‘§ 8º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio  contrato,  as  atualizações,  compensações  ou  penalizações  financeiras  decorrentes  das
condições  de  pagamento  nele  previstas,  bem  como  o  empenho  de  dotações  orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.’ (grifo no original)

29.4.3.  No  leito  dessa  tese,  a  defesa  conclui  pela  inexistência  de  valores  a  serem
restituídos ‘já que todos os pagamentos foram regularmente efetuados, em estrito cumprimento dos
termos contratuais’.

30. Análise das alegações dos responsáveis.
30.1. Dos pagamentos feitos sem cobertura contratual e em desproporcionalidade com

relação aos serviços prestados.
30.1.1. A afirmação de que ‘os pagamentos feitos posteriormente ao termo ad quem do 1º

Termo Aditivo não apresentariam vício quanto à continuidade da cobertura contratual pois, por
força das disposições pactuadas, poderiam ocorrer pagamentos após o vencimento do contrato
desde que estes decorressem dos efetivos resultados dos serviços prestados no prazo previsto para
a sua execução’ encontraria guarida no ordenamento pátrio desde que a contratação não fosse
regida pela Lei n.º 8.666. Relembrando o apresentado no item 27.3, as disposições pactuadas não
obedeceram os mandamentos do Estatuto das Licitações e houve vício, sim, na formalização dos
aditivos contratuais.

30.1.2. Os responsáveis contestam a adjetivação de desproporcional dada à remuneração
que coube ao IDORT/RJ. A desproporcionalidade não tem a ver com uma simples estipulação de
um  quantum  percentual,  mas  com  esta  conjugada  a  um  valor  esperado  de  retorno  devido  a
montantes evidentemente expressivos de contribuições ao FINSOCIAL feitos por uma empresa do
porte da Petrobras Distribuidora S.A. – compatível com a já mencionada razoável expectativa de
sucesso.

(...)
30.2. Da nulidade do 2º aditivo, por ter sido celebrado após o fim do prazo contratual; da

ausência de publicação do D.O.U. do 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato e da extrapolação
dos limites percentuais para aditamentos contratuais estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da
Lei n.º 8.666/93

30.2.1.  Por guardar íntima relação com o item 27.3,  consideramos que a matéria foi
adequadamente nele abordada. Aproveite-se, portanto, aquela argumentação.
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31. Conclusões.
31.1. Dado que a modalidade empregada para a execução indireta dos serviços não se

encaixa em nenhuma das previstas pela Lei de Licitações e Contratos, dado que o único valor certo
e total do contrato é R$ 600 mil, dado que os pagamentos excederam o valor total do contrato,
dada a desproporcionalidade entre a remuneração auferida pelo IDORT e os serviços prestados,
dado que os acréscimos promovidos nesse valor total foram feitos por meio de aditamentos que
descumpriram a Lei 8.666, devem ser rejeitadas as alegações dos responsáveis.

Responsável: Djalma Bastos de Morais (elementos adicionais trazidos aos autos).
32. Alegações do responsável.
32.1. Da condição e das competências da Vice-Presidência.
32.1.1. O responsável preparou essa peça de defesa em conjunto com a das operações de

financiamento de capital de giro com operações envolvendo aquisição de álcoois. Os argumentos
apresentados  tanto  para  um  tema  como  para  o  outro  estão  calcados  na  condição  funcional
exercida pelo responsável (Vice-Presidente da Companhia). Em sua maior parte, a argumentação é
una, tornando inviável promover a dissociação. Nesse diapasão, grande parcela da defesa já foi
apresentada no item 20.

32.1.2. Tendo em conta a economia processual, neste item não será repisado o raciocínio
da defesa.

32.1.3. Aproveite-se o redigido no item 20.1.
32.2. Ausência de responsabilidade ou de atribuição nas áreas questionadas.
32.2.1. Aproveite-se o redigido no item 20.2.
32.3. Vício de origem na notificação.
32.3.1. Aproveite-se o redigido no item 20.3.
32.4. Mérito.
32.4.1. No que concerne ao IDORT/RJ, o responsável evidencia como questionamentos

básicos do Tribunal ‘a contratação e a prorrogação do contrato firmado entre a Companhia e o
Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT/RJ, em 16/1/95, para a prestação de
serviços de consultoria técnica especializada, visando a identificação e recuperação de valores
referentes  a  tributos,  que  eventualmente  tenham sido  recolhidos  indevidamente  pelo  Petrobrás
Distribuidora S.A.  aos cofres  públicos  e a  celebração do Segundo Termo Aditivo,  em 28/8/98,
quando já se encontrava expirado o prazo de vigência do contrato desde 31/1/97; ausência de
publicação, no DOU, do 2º Termo Aditivo ao contrato, assinado em 28/8/98, em desacordo com
princípio  da  publicidade  ...  aditamentos  contratuais  efetuados  em  percentuais  superiores  ao
permitido pelos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93’ (fls. 162, Volume 13).

32.4.2. O requerente volta a reafirmar não ter havido qualquer vício nos comportamentos
e nem que deles tenha decorrido lesão ou dano à Companhia.

32.4.3.  Ao  ver  do  defendente,  houve  um  grave  equívoco  por  estar  sendo  chamado  a
apresentar explicações sobre o aditamento e a publicação da prorrogação do contrato firmado
entre a BR Distribuidora e o IDORT, porque não haveria referência a esse fato na Decisão n.º
156/2001-TCU-2ª  Câmara.  A citação  estaria  transbordando  o  quanto  decidido  em relação  ao
responsável.  Sendo assim, solicita a retificação do ato de citação, com a retirada de qualquer
menção ao requerente ‘relativamente à questão da publicação, ou não dos aditamentos contratuais’
(fls. 162, Volume 13).

32.4.4.  Por  seu  turno,  no  que  é  atinente  aos  contratos  firmados  entre  a  Petrobras
Distribuidora S.A. e o IDORT/RJ,  o requerente enfatiza que,  na data de assinatura da avença
primígena, ainda não estava na Companhia e que a assinatura do 2º Termo Aditivo fora do prazo
de validade do contrato foi  apenas um ato formal,  visto  que não teria  havido interrupção ou
descontinuidade dos serviços contratados. Alicerça seu ponto de vista nos seguintes fatos: a) o
responsável não pertencer aos quadros da Companhia à época da assinatura do contrato original,
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por  si  só,  impediria  que  se  cogitasse  de  responsabilidade  pelo  ajuste,  incluída  a  opção  pelo
prestador de serviço; e b) a descontinuidade da prestação dos serviços era inviável em razão do
objeto do contrato (recuperação de tributos pagos indebitamente),  cujas providências para seu
alcance não poderiam ou deveriam ser iniciadas e estancadas pela ausência de formalidades que
deveriam ser adotadas e não o foram. A continuação dos serviços teria ocorrido exatamente para
evitar prejuízos à Companhia. O requerente alega que a interrupção dos serviços é que poderia
gerar danos à BR Distribuidora.

32.4.5. É asseverado, ainda, que o aditamento não teria sido firmado em prazo posterior à
data  de  vigência  do  contrato,  mas  tão-somente  a  ultimação  dos  atos  de  prorrogação.  A
interpretação dada aos ditames da Lei n.º 8.666/93 é que proibido seria ‘o reinicio do contrato, à
guisa de prorrogação, quando já se tenha exaurido o objeto e o prazo contratual’. A situação que
se apresenta não estaria enquadrada nessa hipótese.

32.4.6.  Por  derradeiro,  o  defendente  aduz  que,  no  caso,  caberia  a  contratação  por
inexigibilidade de licitação, o que permitiria considerar ‘uma demasia exigir-se que, ainda assim,
a superação breve de um período colocasse em risco a validade jurídica do ajuste firmado’. Na
visão do requerente, não teria havido dano e, portanto, não se deveria cogitar de responsabilidade.

32.4.7.  Não  foram  tecidos  comentários  acerca  da  questão  da  publicidade  devido  à
circunstância  de  que,  ao  ver  do  responsável,  na  decisão prolatada não se  lhe  teria  imputado
qualquer referência, menção ou responsabilidade pela providência.

32.5. Do pedido.
32.5.1. O pedido do requerente é apenas um, o mesmo apresentado no item 20.5, qual

seja: a sua exclusão do processo por carência da condição de responsável pelos atos inquinados e,
alternativamente,  que  ‘sejam  os  atos  considerados  válidos  por  estarem  assentados  no  direito
aplicável e por terem sido produzidos sem que deles decorresse qualquer lesividade ou dano à
Companhia’ (fls. 169, Volume 13).

33. Análise das alegações do responsável.
33.1.  Da  condição  e  das  competências  da  Vice-Presidência,  da  ausência  de

responsabilidade ou de atribuição nas áreas questionadas e do vício de origem na notificação.
33.2. A responsabilização solidária pelos atos inquinados advém de que estes dependeram

de uma decisão da Diretoria  (da  qual  fazia  parte  o  requerente),  e  não apenas  de  um diretor
isolado. Aproveite-se aqui os termos dos itens 13.5 e 13.5.1.

33.3. Do mérito e do pedido
33.3.1. Divida-se em três grandes partes a argumentação do requerente: a) a inexistência

de vício na contratação do IDORT e nas assinaturas dos termos aditivos; b) que seu nome deve ser
excluído da citação porque não compunha a Diretoria da Companhia à época da assinatura do
contrato; e c) a ocorrência de equívoco por estar sendo chamado a apresentar explicações sobre o
aditamento  e  a publicação da prorrogação do contrato  firmado entre  a BR Distribuidora e  o
IDORT, porque não haveria referência a seu nome no item 8.3.2 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª
Câmara.

33.3.2. Quanto à primeira parte, esta análise aproveita o discorrido nos itens 27.1 e 27.3.
No que é afeto à segunda, transparece que está havendo um equívoco por parte do defendente. A
citação do responsável deve-se aos pagamentos sem cobertura contratual (item 8.2.1 da Decisão
n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara), e não pela assinatura do contrato. Portanto, não cabe a exclusão
pretendida.

33.3.3. O aventado equívoco por estar sendo chamado a apresentar explicações sobre o
aditamento  e  a publicação da prorrogação do contrato  firmado entre  a BR Distribuidora e  o
IDORT, porque não haveria referência a seu nome no item 8.3.2 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª
Câmara,  efetivamente não ocorreu.  O responsável  não é nominado no referido item e não foi
convocado em audiência por ele.
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33.3.4. O Ofício n.º 968/2001-1ª Secex, de 18/12/2001 (fls. 138, Vol. Principal), restringe-
se aos fatos relativos aos subitens do item 8.3.1. O subitem 8.3.1.3 convoca o requerente para
apresentar  razões  de  justificativa  para  os  ‘aditamentos  contratuais  efetuados  em  percentuais
superiores ao permitido pelos §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93’.

33.3.5.  No  entanto,  visando  evitar  maiores  dúvidas  quanto  ao  demandado  por  esta
Egrégia Corte, cumpre esclarecer a dúvida do responsável.

33.3.6. O Sr. Djalma Bastos de Morais fez parte da Diretoria da BR Distribuidora entre
20/7/1995 e 12/1/1999. Os 3º e 4º termos aditivos foram assinados, respectivamente, em 19/2/1999
e 14/4/1999; fora, portanto, do período em que o responsável compôs a Diretoria da Companhia.
Assim sendo, o Sr. Djalma Bastos de Morais não deve apresentar razões de justificativa por esses
dois termos aditivos.

34. Conclusões.
34.1.  Da  condição  e  das  competências  da  Vice-Presidência,  da  ausência  de

responsabilidade ou de atribuição nas áreas questionadas e do vício de origem na notificação.
34.2. Não são acolhidas as alegações do responsável.
34.3. Do mérito e do pedido
34.3.1. Não são acolhidas as alegações do responsável. Não há que se modificar os termos

dos  atos  convocatórios.  Todavia,  com o intuito  de  reafirmar  os  seus  termos,  seria producente
esclarecer ao responsável que a ele não cabe apresentar razões de justificativa pela assinatura dos
3º e 4º termos aditivos ao contrato do IDORT/RJ.

Responsável: José Ferreira Silva Filho.
35. Alegações do responsável.
35.1. Da gestão temerária.
35.1.1. Aproveite-se o redigido no item 22.6.
35.2. Da responsabilidade solidária.
35.2.1. Aproveite-se o redigido no item 22.7.
35.3. Da defesa quanto às ilegalidades atinentes aos pagamentos efetuados ao IDORT/RJ.
35.3.1.  Afirma  o  defendente  que  os  pagamentos  efetuados  através  dos  aditivos

questionados  não  configuram  atos  ilícitos,  tampouco  teriam  se  efetivado  por  preços
manifestamente desproporcionais aos serviços prestados.

35.3.2. Os 2º, 3º e 4º termos aditivos teriam sido tão-somente meros instrumentos formais
à viabilização do cumprimento da cláusula remuneratória do contrato originário, não tendo havido
qualquer incremento à prestação da BR Distribuidora. A ampliação dos montantes teria sido feita
na estrita proporção dos montantes do indébito recuperados.

35.3.3. Os serviços do IDORT teriam sido prestados dentro do prazo contratual regular.
Os pagamentos feitos a partir do termo ad quem do 1º Termo Aditivo seriam conseqüência das
cláusulas  da  avença  que  estabeleciam  que  os  pagamentos  seriam  realizados  após  a  efetiva
recuperação do indébito.

35.4. Das razões de justificativa quanto às irregularidades relacionadas à contratação do
IDORT/RJ.

35.4.1. A defesa atribui ao trabalho desenvolvido pela equipe de analistas de controle
externo uma ‘série de inferências desprovidas de fundamentação, e de afirmações antagônicas
com  que  expresso  o  relatório  de  auditoria,  acolhido  pela  decisão  que  ordenou  a  citação  do
defendente. Tais inferências na instrução processual implicam inelutável cerceamento do direito
de defesa, autorizando argüição de irregularidade pela insatisfação do ônus da prova e pleitear
arquivamento dos autos por ausência de pressuposto de constituição válida e desenvolvimento
regular do processo, na forma do art.  163 do Regimento Interno desta Eg. Corte’ (grifos no
original) (fls. 217, Volume 13).
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35.4.2.  A  peça  de  resistência  adjetiva  como  incompatíveis  as  declarações  de  que  os
documentos  enviados  para  fundamentar  a  dispensa  de  licitação  e  de  que  não  teria  havido
demonstração da inquestionável reputação ético-profissional do IDORT no âmbito da consultoria
tributária. É também argumentado que a notória reputação ético-profissional específica na área
objeto do contrato não é quesito previsto na Lei de Licitações e Contratos, e que sua exigência
seria  uma afronta  ao  art.  5º,  II,  da  Bula  Mater,  abrigador  do  preceito  de  que  ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei.

35.4.3. O defendente atribui à apuração de que entre 1997 e 1999 o IDORT/RJ não havia
celebrado contratos  com órgãos  e  entidades  da administração pública  federal  a  qualidade de
inidônea para sustentar a conclusão da inobservância dos requisitos previstos na lei de licitações.
Sob o ponto de vista da defesa, ‘o procedimento, portanto, para demonstração do critério objetivo
eleito para a delimitação do conceito jurídico indeterminado, não satisfaz a lógica, não sendo
assim  juridicamente  válido,  ante  a  inelutável  premissa  de  que  reputação  se  infere  por  atos
pregressos’ (fls. 219, Volume 13).

35.4.4. Quanto ao projeto básico, alega a sua desnecessidade com base no art. 6º, IX, da
Lei  n.º  8.666/93,  porque  os  recursos  que  viabilizariam  o  serviço  se  encontravam  plenamente
disponibilizados  pela  BR  Distribuidora.  Contrapõe  também  que  a  mensuração  do  indébito
recuperável era por demais abstrata, dado que não estava restrito à recuperação do FINSOCIAL.
A afirmação feita no Relatório de Auditoria de que a recuperação do FINSOCIAL era tida como
certa é classificada de inferência ‘subjetiva e desprovida de fundamentação’ por estar baseada em
decisão  declaratória  de  inconstitucionalidade  proferida  pelo  STF  em  sede  de  Recurso
Extraordinário que, de sobejo conhecimento, só opera efeitos inter partes.

35.4.5. A possibilidade existente na definição do objeto do contrato de expandir os estudos
sobre  recuperação  de  indébitos  a  outros  tributos  esvaziaria  a  alegação  de  inexistência  de
conveniência e oportunidade na contratação do IDORT/RJ, ante a existência de jurisprudência
pacífica identificada quanto ao indébito do FINSOCIAL.

35.4.6.  O  superfaturamento  identificado  pela  Equipe  de  Auditoria  em  face  da
desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre os serviços prestados e os valores efetivamente
pagos está sendo desqualificado pela afirmação de que a remuneração paga era a prevista no
contrato, esta perfeitamente adequada ao regime de empreitada por preço unitário.

35.4.7.  A resistência  à  afirmação de  que  teria  havido superfaturamento,  dado que  os
serviços se limitaram à elaboração de pareceres prossegue com a alusão ao objeto do contrato
firmado  entre  a  BR  Distribuidora  e  o  IDORT/RJ,  que  corresponderia  a  ‘serviços  técnicos
especializados visando o aperfeiçoamento do Sistema de  Planejamento Financeiro da Empresa,
especialmente quanto à gestão da área tributária, visando a identificação e recuperação, direta ou
indireta de valores referentes a tributos indevidamente recolhidos’ (grifo no original)  (fls.  226,
Volume 13). Como intuito de emprestar maior robustez à defesa, o requerente cita obra do insigne
Prof. Jorge Ulysses Jacoby Fernandes – ‘Contratação Direta sem Licitação’, 4ª edição, Brasília
Jurídica, Brasília: 1999, p. 312/492 –, na qual o douto jurista considera que o inciso XIII do art.
24  da  Lei  n.º  8.666/93  não  exige  que  o  preço  seja  compatível  com  o  mercado,  aceitando-se
justificativa para o descompasso entre o preço contratado e o praticado no comércio.

35.5. Pedido final.
35.5.1. Aproveite-se o redigido no item 22.8.
36. Análise das alegações do responsável.
36.1. Da gestão temerária e da responsabilidade solidária.
36.1.1. Aproveite-se o redigido no item 23.
36.2. Da defesa quanto às ilegalidades atinentes aos pagamentos efetuados ao IDORT/RJ,

das razões de justificativa quanto às irregularidades relacionadas à contratação do IDORT/RJ e do
pedido final.

23



                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 010.837/2000-8

36.2.1. Neste quesito, deve ser aproveitado o redigido no item 27. No entanto, não se pode
deixar de comentar a afirmação do responsável  de que foram feitas uma ‘série  de inferências
desprovidas  de  fundamentação’ que  ‘implicam  inelutável  cerceamento  do  direito  de  defesa,
autorizando argüição de irregularidade pela insatisfação do ônus da prova’. Terminantemente esta
Corte não há de se resignar com tal assertiva. O relatório ao qual o requerente se refere é um
relatório de auditoria que, em razão dos seus achados, posteriormente foi transformada em tomada
de contas especial. Não houve inferências, mas constatações. O responsável deve ter ciência de que
os procedimentos determinados pela Lei n.º 8.666/93, cuja violação ensejou a transformação do
processo em TCE, devem ser devidamente registrados, fundamentados e motivados. No curso dos
trabalhos de auditoria, a Companhia não apresentou os documentos e registros que afastassem o
convencimento de que foram praticadas as  irregularidades  e  ilegalidades pelas  quais  se  estão
chamando os responsáveis para apresentarem suas razões de justificativa ou alegações de defesa,
respectivamente.

36.2.2. O responsável fala, ainda, em ‘insatisfação do ônus da prova’. No caso, afigura-se
uma  confusão  feita  pelo  requerente  com base  na  processualística  civil.  No  âmbito  do  direito
administrativo, ao qual, na matéria em escrutínio, se submete a BR Distribuidora, há o que se pode
denominar de inversão do ônus da prova. Não se dá a inversão em dado momento do processo de
fiscalização, mas na origem dos atos questionados. Todos os procedimentos administrativos devem
ser registrados por escrito e os atos do administrador estão adstritos aos mandamentos legais,
portanto todas as provas de que a atuação do responsável foi de acordo com os diplomas legais já
devem  constar  das  documentações  relativas  a  contratações.  Os  elementos  configuradores  da
submissão  legal  são  indissociáveis  dessas  documentações  e  delas  fazem  parte  desde  o  seu
nascedouro. Entre as atribuições da equipe de auditoria, está a de apenas colher esses elementos.
Nos casos que ensejaram as convocações dos responsáveis, tais elementos não estavam presentes.
Assim  sendo,  as  evidências  levantadas  autorizam  os  procedimentos  adotados,  que  seguiram,
rigorosamente, os arts. 43, II, e 47 da Lei Orgânica do TCU. Por conseguinte, são descabidas as
alegações de cerceamento do direito de defesa, bem como o pleito pelo arquivamento dos autos por
ausência de pressuposto de constituição válida e desenvolvimento regular do processo, na forma do
art. 163 do Regimento Interno desta Casa.

37. Conclusões.
37.1. Não são acolhidas as alegações do responsável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
38. Inicialmente, registre-se que os responsáveis Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo

Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva Filho
encaminharam solicitação a esta Corte para que lhes fosse concedida sustentação oral.

(...)
40.  A verificação  da  dificuldade  colocada  para  a  BR Distribuidora  em financiar  seu

capital de giro elide a configuração de interferência prejudicial dos interesses da área financeira
sobre a área operacional da Companhia e de que tenha havido irregularidade na assinatura de
termos  aditivos  aos  contratos  originais  para  aquisição  de  álcoois  objeto  deste  processo,
estipulando  acréscimos  nos  preços  dos  AEAC  e  AEHC.  Porém,  ao  se  furtarem  a  promover
operações de hedge, não foram protegidas essas operações contra os justificados perigos de uma
forte  variação  cambial,  que  efetivamente  ocorreu.  Por  esse  ato  de  gestão  temerário  e
antieconômico, configurado na inexistência do devido cuidado e diligência no trato do patrimônio
da Companhia,  circunstância que aflorou com a desvalorização do real frente ao dólar norte-
americano, é cabível a aplicação da multa prevista no inciso III do art. 58 da Lei n.º 8.443/92 c/c
art. 220, III, do Regimento Interno do TCU. Dos responsáveis chamados em audiência no item 8.4
da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara, apenas o Sr. Pedro Caldas Pereira apresentou razões de
justificativa que evidenciaram a exclusão da sua responsabilidade, nos termos dos itens 24 e 25
deste.
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41. Conforme demonstrado neste trabalho, as alegações dos responsáveis não eliminaram
as ilegalidades perpetradas na contração do IDORT/RJ, permanecendo, pois, as conclusões do
relatório de auditoria.

42. Foram feitas alegações quanto a não possibilidade de responsabilização da Diretoria
in totum, solidariamente, em função das repartições de competências de cada área. Tal pretensão
foi rebatida em razão de que as decisões contestadas foram tomadas pelo colegiado, sendo todos
os seus integrantes, portanto, responsáveis pelos atos por ele autorizados.

43. Em razão da vultosidade dos recursos envolvidos, (...) e dos indícios de que houve
locupletamento na contratação do IDORT/RJ, consubstanciados na contratação por dispensa de
licitação sem fundamento legal, na assinatura de contrato com valor irrisório perante ao que se
podia,  sem maiores  dificuldades,  ser,  minimamente,  previsto,  no  reajuste  no  valor  do contrato
superior a 7.500% e na desproporcionalidade entre a remuneração paga e o serviço prestado, será
proposto, ainda, o encaminhamento da cópia da decisão, relatório e voto ao Ministério Público da
União, com sugestão de que seja levantado o sigilo bancário, fiscal e telefônico dos responsáveis
envolvidos.

44. Concluindo, considerando a gravidade das irregularidades verificadas nos trabalhos
de auditoria e discriminadas no item 8.2.1 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara – pagamentos
efetuados  sem  cobertura  contratual  e  por  preços  manifestamente  desproporcionais  entre  os
serviços prestados e a remuneração paga –, são cabíveis, ainda: aplicar a multa definida no art. 57
da Lei n.º 8.443/92 c/c art. 219 do Regimento Interno do TCU aos responsáveis Orlando Galvão
Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais, José
Ferreira  da  Silva  e  Instituto  de  Organização  Racional  do  Trabalho  –  IDORT/RJ;  tornar
indisponíveis,  tantos  quantos  forem  bastantes  para  garantir  o  ressarcimento  dos  danos  em
apuração, os bens desses mesmos responsáveis; inabilitar os responsáveis Orlando Galvão Filho,
Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira
da  Silva  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  no  âmbito  da
Administração  Pública;  e  declarar  a  inidoneidade  do  Instituto  de  Organização  Racional  do
Trabalho – IDORT/RJ para participar de licitação na Administração Pública Federal.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
(...)
46. Ex positis, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
a) pelo item 8.2.1 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara, sejam julgadas irregulares as

presentes contas e em débito os responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo
Aloy,  João  Augusto  Rezende  Henriques,  Djalma  Bastos  de  Morais,  José  Ferreira  da  Silva  e
Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT/RJ, com base no art. 16, III, b e c, da Lei
n.º  8.443/92  c/c  o  art.  3º  da  Decisão  Normativa  TCU  n.º  35/2000,  tendo  em  vista  a  não
configuração de boa-fé dos responsáveis retronominados, condenando-os a recolher, aos cofres da
Petrobras  Distribuidora  S.A.,  os  valores  a  seguir  anotados,  corrigidos  monetariamente  e
acrescidos de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento, em
razão dos pagamentos efetuados ao Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT/RJ
sem cobertura contratual;

(...)
b)  pelo  item  8.2.1  da  Decisão  n.º  156/2001-TCU-2ª  Câmara,  seja  aplicada  aos

responsáveis  solidários  Orlando  Galvão  Filho,  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  João  Augusto  Rezende
Henriques, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira da Silva e Instituto de Organização Racional
do Trabalho – IDORT/RJ a multa definida no art. 57 da Lei n.º 8.443/92 c/c art. 219 do Regimento
Interno do TCU; 

c) sejam aplicadas multas aos responsáveis Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy,
João Augusto Rezende Henriques e José Ferreira da Silva pelas irregularidades discriminadas nos
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itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.2 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara, com fulcro no art.
58, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal;

d) seja aplicada multa ao responsável Djalma Bastos de Morais pelas irregularidades
discriminadas nos itens 8.3.1.1, 8.3.1.2 e 8.3.1.3 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara, com
fulcro no art. 58, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste
Tribunal;

e) pelo item 8.4 da Decisão n.º 156/2001-TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 58, inciso
III,  da Lei  n.º  8.443/92,  c/c  o  art.  220,   inciso III,  do Regimento Interno deste  Tribunal,  seja
determinada a aplicação de multas aos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo
Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva,
pelo ato de gestão temerário e antieconômico de não contratar operações de hedge com vistas a
proteger as operações de financiamento de capital de giro envolvendo contratos para aquisição de
álcoois no ano de 1998, objeto dos contratos indicados no item 8.2.2 daquela mesma Decisão,
contra os perigos da variação cambial;

f)  seja fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que os responsáveis  acima imputados
comprovem perante este  Tribunal  o  recolhimento  das  quantias  referentes  aos  débitos  e  multas
determinadas supra, nos termos do art. 165, III, c, do Regimento Interno deste Tribunal;

g) seja autorizado, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, a
cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

h)  sejam  tornados  indisponíveis,  tantos  quantos  forem  bastantes  para  garantir  o
ressarcimento dos danos em apuração, bens dos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho,
Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira
da Silva e Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT/RJ, com fundamento no art. 44,
§ 2º, da Lei n.º 8.443/92 c/c art. 224, § 2º, do Regimento Interno do TCU;

i) sejam consideradas graves as irregularidades referentes ao item 8.2.1 da Decisão n.º
156/2001-TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 60 da Lei n.º 8.443/92 c/c art. 222 do Regimento
Interno  do  TCU,  para,  em  conseqüência,  inabilitar  os  responsáveis  Orlando  Galvão  Filho,
Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira
da  Silva  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  no  âmbito  da
Administração Pública;

j) sejam consideradas graves as irregularidades referentes ao item 8.2.1 da Decisão n.º
156/2001-TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 8.443/92 c/c art. 223 do Regimento
Interno do TCU, para,  em conseqüência,  declarar  a inidoneidade do Instituto de Organização
Racional do Trabalho – IDORT/RJ para participar de licitação na Administração Pública Federal;

k) após o julgamento, sejam anexadas cópias da decisão, relatório e voto às prestações de
contas da Petrobras Distribuidora S.A. referentes aos exercícios de 1997 e 1998;

l)  sejam  encaminhadas  cópias  de  decisão,  relatório  e  voto  ao  Ministério  Público  da
União, em face da vultosidade dos recursos envolvidos e dos indícios de que houve locupletamento
na contratação do IDORT/RJ,  com sugestão de que seja  levantado o sigilo  bancário,  fiscal  e
telefônico dos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto
Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira da Silva e Instituto de Organização
Racional do Trabalho – IDORT/RJ.”

9. O Ministério Público, por meio de Parecer da lavra do Procurador-Geral, Lucas Rocha
Furtado, manifesta-se nos seguintes termos:

“(...)
Sobre a primeira questão, observa-se que os responsáveis defendem a regularidade da

contratação direta do IDORT. Todavia, não nos parece ser assim. 
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Vê-se no instrumento firmado entre o BR Distribuidora S.A. e o IDORT que a licitação
para a contratação dos serviços de consultoria técnica especializada foi dispensada com fulcro nos
arts. 24, XIII, e 25, II, da Lei nº 8.666/93, a saber: 

(...)
Essa fundamentação se nos afigura incorreta, pois a licitação é dispensável ou inexigível,

não podendo ser afastada pelas duas razões ao mesmo tempo. De qualquer forma, vale perscrutar
se a referida licitação encaixou-se em algum dos dois fundamentos. 

De  acordo  com  o  Profº  Marçal  Justen  Filho(in  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 8ª ed., São Paulo, 2000):

‘As diferenças entre inexigibilidade e dispensa de licitação são evidentes. Não se trata de
questão irrelevante ou meramente retórica, mas de alternativas distintas em sua própria natureza,
com regime jurídico diverso.

A inexigibilidade é um conceito logicamente anterior ao da dispensa. Naquela, a licitação
não é instaurada por inviabilidade de competição. Vale dizer, instaurar a licitação em caso de
dispensa significaria deixar de obter uma proposta ou obter proposta inadequada. Na dispensa, a
competição é viável e, teoricamente, a licitação poderia ser promovida. Não o é porque, diante das
circunstâncias, a Lei reputa que a licitação poderia conduzir à seleção de solução que não seria a
melhor, tendo em vista circunstâncias peculiares. (...)

Como decorrência, a conclusão acerca da caracterização  da inexigibilidade faz-se em
momento logicamente anterior ao do reconhecimento da dispensa. Num primeiro momento, avalia-
se se  a competição é  ou não viável.  Se  não o for,  caracteriza-se a inexigibilidade.  Se houver
viabilidade de competição, passa-se à verificação da existência de alguma hipótese de dispensa.’

Diante da observação acima mencionada, analisaremos primeiro se se tratava de hipótese
de inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Basicamente,
esse  dispositivo  disciplina  que  será  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de
competição, em especial, para contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização.

Em primeiro lugar, cremos que não havia inviabilidade de competição, dada a existência
de  vários  ‘sujeitos  em condição  de  contratação’.  Uma rápida  busca  na internet  demonstra  a
existência  de  centenas  de  empresas  especializadas  em  consultoria  tributária,  incluindo  aí  a
recuperação de tributos. Em segundo lugar, o certame não era inviável em virtude do objeto a ser
contratado, uma vez que ‘não basta existir um serviço técnico-profissional especializado, mas deve
haver a natureza singular do objeto’.

Neste caso, o objeto não é singular porque a recuperação de tributos exige simplesmente a
interpretação legal  e  o,  conseqüente,  cálculo do montante do Finsocial  efetivamente pago sob
determinado  percentual  em  face  do  que  deveria  ter  sido  pago.  Reconhecido  o  direito  da
contratante, o que resta é o tratamento de dados.

Segundo o Profº Marçal: ‘A natureza singular se caracteriza como uma situação anômala,
incomum,  impossível  de  ser  enfrentada  satisfatoriamente  por  todo  e  qualquer  profissional
‘especializado’.

Já quanto à questão da notória especialização, esse doutrinador ensina que: 
‘...a  notória  especialização  não  é  uma causa  da  inexigibilidade  de  licitação,  mas  de

seleção do profissional a ser contratado.
Nos  casos  de  singularidade  de  objeto,  a  Administração  contratará  terceiros  por  não

dispor de recursos humanos para atender às próprias necessidades. A contratação far-se-á sem
licitação  pela  impossibilidade  de  critérios  objetivos  de  julgamento  e  pela  ausência  de
disponibilidade dos profissionais capacitados em participar de certames seletivos. Ora, isso não
autoriza a Administração a contratar quem bem ela entender. A ausência de critérios objetivos de
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julgamento não conduz à possibilidade de escolhas arbitrárias ou inadequadas à satisfação do
interesse público. (...)

Portanto,  sob  um  ângulo  objetivo,  entendemos  que  seria  possível  a  Administração
proceder licitação para escolha da melhor proposta para prestação do serviço em comento.

O Idort  é  uma instituição,  sem fins  lucrativos,  com mais  de  70  anos,  que  tem como
objetivo, primordial, contribuir para a qualificação da administração pública e privada do Brasil.
Atua, principalmente, na área de capacitação profissional. Atualmente, atua também em diversos
outros ramos do conhecimento humano como autodesenvolvimento,  equipes, gestão de pessoas,
marketing/vendas,  meio  ambiente,  organização  e  planejamento,  produção/operações,  recursos
humanos/área trabalhista/previdenciária, economia/finanças, comércio exterior, logística, mercado
de capitais, qualidade, tecnologia da informação e tributação.

Sem embargos à reputação ético-profissional do Idort, a dispensa com base no art. 24,
inciso XIII,  também não nos parece aplicável ao caso por ofensa ao princípio da isonomia, tendo
em vista existência de outras instituições assemelhadas, capazes de desenvolver o mesmo serviço.
Na lição do Profº Marçal Justen Filho:

‘O dispositivo abrange contratações que não se orientam diretamente pelo princípio da
vantajosidade. Mas a contratação não poderá ofender o princípio da isonomia. Existindo diversas
instituições em situação semelhante, caberá a licitação para selecionar aquela que apresente a
melhor proposta – ainda que essa proposta deva ser avaliada segundo critérios diversos do ‘menor
preço’’.

Além disso, dado o volume de recursos envolvidos na recuperação do Finsocial, não há
dúvidas de que mesmo as empresas com fins lucrativos poderiam oferecer condições vantajosas
para a execução desse trabalho. 

De registrar que, geralmente, as empresas de consultoria tributária apresentam projeções
do montante  passível  de  recuperação,  o  que  facilita  o  cálculo  do  pagamento  a  ser  feito  pelo
contratante.

Sob o aspecto da especialização, apesar de a área tributária integrar o amplo campo de
atuação do Idort, entendemos que uma entidade especializada no trato da matéria tributária teria
melhores condições de prestar serviços à BR na área de recuperação de tributos.

Outro aspecto importante a ser focalizado diz respeito ao abuso na contratação direta.
Tanto a inexigibilidade quanto a dispensa não podem resultar em contratações desvantajosas para
a Administração. Nesse sentido, caso comprovado superfaturamento, o § 2º do art. 25 da Lei de
Licitações  prevê  a  responsabilização  solidária,  pelo  dano  causado  à  Fazenda  Pública,  do
fornecedor ou do prestador de serviços e do agente público responsável, ‘sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis’. 

No dizer do Profº Marçal:
‘Caracterizado  o  superfaturamento,  serão  responsabilizados  de  modo  solidário  o

contratado e o agente administrativo que efetivou a contratação. A responsabilização do agente
administrativo dependerá, como é incontroverso, da concorrência da culpa e da infringência a
deveres funcionais. A culpa em sentido estrito será suficiente para tanto.’.

À  primeira  vista,  o  montante  que  alcançou  a  contratação  do  Idort  parece
desproporcional . Há informações nos autos de que os, aproximadamente, R$ 45 milhões  pagos ao
Idort no período 1998/1999 representaram 20 % do lucro líquido (consolidado do período) da BR
Distribuidora. 

Cumpre  registrar  que,  na  Cláusula  Sexta  (preço  e  forma de  pagamento)  do  contrato
original, havia a previsão de que ‘o preço será correspondente a um percentual de 18 % (dezoito
por cento) a ser aplicado sobre os benefícios financeiros auferidos em decorrência dos serviços
prestados,  assim  entendidos  os  valores  líquidos  efetivamente recuperados  e  repassados  à  BR
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DISTRIBUIDORA, bem como os benefícios financeiros auferidos sob a forma de créditos fiscais,
igualmente reconhecidos e efetivamente aproveitados pela BR DISTRIBUIDORA.

Por sua vez, constou da Cláusula Sétima que o valor estimado do contrato era de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais). A análise desse contrato nos leva a crer que o valor total da
contratação giraria em torno do valor inicialmente estimado. Não é fácil compreender por que
razão uma instituição especialista em recuperação de tributos aceitaria assinar um contrato de
valor tão baixo em relação ao que efetivamente deveria resultar dessa contratação. Dada a notória
especialização  e  experiência  do  Idort  nessa  área,  por  que  ele  não  estimou  um  valor  que  se
aproximasse ao que na realidade se verificou? 

Não obstante os comentários acima, entendemos que se faz necessário trazer aos autos
informações  objetivas  sobre  os  valores  praticados  pelo  mercado  em  contratações  similares,
envolvendo a recuperação de tributos, para se saber em que medida a contratação do Idort – com
aditivos – teria apresentado valor excessivo, bem como se é de praxe a contratação com a fixação
de percentual sobre o valor a ser recuperado.

Existe,  ainda,  a  necessidade  de  se  obter  a  informação  e  comprovação  do  valor
efetivamente recuperado em função do serviço prestado pelo Idort, já que este alega que foi da
ordem aproximada de R$ 267.000.000,00 (duzentos e sessenta e sete milhões). 

Quanto  às  operações  de  financiamento  de  fluxo  de  caixa  promovidas  pela  Empresa,
envolvendo a aquisição de  álcool  etílico  anidro  carburante  (AEAC) e  álcool  etílico  hidratado
carburante (AEHC), concordamos com a conclusão da Unidade Técnica que acolheu as alegações
dos responsáveis no sentido de que a montagem das operações foi a maneira de viabilizar esse
financiamento, uma vez que não havia como fazê-lo pelas vias usuais.

Também acompanhamos a 1ª Secex em relação à análise do endividamento da empresa em
dólares americanos sem que houvesse uma correspondente cobertura por operação de hedge. De
fato,  configura  falha  inesperada  por  parte  de  executivos  de  uma  estatal  do  porte  da  BR
Distribuidora. Como é de conhecimento geral,  a moeda brasileira há muitos anos é  refém da
volúvel  conjuntura  econômica  mundial,  o  que  exige  total  cautela  nas  operações  com  moeda
estrangeira. 

Feitas  essas  considerações,  este  representante  do  Ministério  Público  manifesta-se,
preliminarmente,  pela  realização  de  levantamento  junto  ao  mercado  do  custo  e  da  forma  de
pagamento do serviço de recuperação de tributos, com vistas a apurar se o valor pago ao Idort foi
realmente superfaturado. Deve-se diligenciar, também, à BR Distribuidora para que informe em
que valor montou a recuperação de Finsocial, em virtude dos serviços prestados pelo Idort. Essas
propostas ligam-se ao fato de o contrato com o Idort, com os respectivos aditivos, representar o
aspecto mais relevante deste processo, não podendo pairar dúvidas sobre essa contratação.”

10. Após  essa  manifestação  do  Ministério  Público,  foram  apresentadas  as  contra-razões
recursais dos responsáveis em decorrência dos Recursos de Revisão interpostos por aquele parquet nas
contas de 1994 e 1995, relacionadas à contratação direta do IDORT/RJ. Assim, incumbiu-se a Serur da
nova instrução dos autos, conforme a seguir exposto:

“Trata-se de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, em
razão de irregularidades na contratação direta do Instituto de Organização Racional do Trabalho
– IDORT/RJ, apuradas no TC-010.837/2000-8 e que tem reflexos nas contas dos exercícios de 1994
(TC-008.952/1995-7) e 1995 (TC-006.648/1996-7) da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

Por  meio  de  despacho  de  01.07.2004,  o  Exmo.  Ministro-Relator  Ubiratan  Aguiar
determinou o encaminhamento dos autos à Serur para a adoção das seguintes providências:

a) instauração do contraditório, nos termos do art. 288, § 3º, do Regimento Interno, em
decorrência dos fatos apontados nos Recursos de Revisão interpostos pelo Ministério Público nos
TC’s 008.952/1995-7 e 006.648/1996-7 (audiências contidas nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘h’ do item
III.1 da proposta de fls. 41/42 do volume principal do TC 010.837/2000-8);
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b) oitiva dos diretores da Petrobras Distribuidora S.A., integrantes da diretoria de abril de
1998 (Orlando Galvão Filho,  Djalma Bastos de Morais,  Reynaldo Vilardo Aloy,  João Augusto
Rezende Henriques e José Ferreira da Silva Filho), se necessário, em face da inclusão do volume
14 no TC 010.837/2000-8, em especial em razão dos documentos de fls. 67/91 do referido volume
que  apontam  negociações  para  redução  do  preço  dos  serviços  do  IDORT/RJ  diante  do
conhecimento  da  magnitude  dos  valores  do  Finsocial  que  seriam  recuperados,  a  demonstrar
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive com suspensão do contrato (DIB-DFIN-
85/98,  às  fls.  68/70  do  volume  14,  e  DIB-DFIN-55/98,  À  fl.  75  do  mesmo  volume),  e  do
conhecimento dos procedimentos adotados pela holding Petróleo Brasileiro S.A. já em 1993/1994
para  compensação,  na  via  administrativa,  do  Finsocial  pago  a  maior  (Documento  Interno
Petrobras  – DIP,  de 20.02.98,  do Superintendente  do Serviço Financeiro da Petrobras  para o
Diretor Orlando Galvão Filho que vinha a ser o Presidente da Petrobras Distribuidora S.A. na
época, fls. 89/91 do volume 14).

HISTÓRICO DOS FATOS
Por  meio  da  Decisão  569/1999  –  Plenário,  este  Tribunal  assim  julgou  as  contas  da

Petrobras Distribuidora S. A.- BR, referente ao exercício de 1994:
(...)
8.1. nos termos do art. 23, § 2º, da Resolução TCU nº 36/95, acolher os novos elementos

de defesa apresentados pelos responsáveis; e
8.2. com base nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92,

julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação aos responsáveis indicados
no item 3 supra. 

As contas de 1995 da empresa Petrobras Distribuidora S. A.- BR foram apreciadas pelo
Tribunal na Sessão de 10.03.1998, mediante a Relação 04/98 (Ata 06/98), julgando-as regulares
com ressalvas e determinando a adoção das seguintes providências:

a)  melhor  programação,  bem como observância  dos  prazos  legais  em cada  etapa  da
realização de processos licitatórios, para o fiel cumprimento da Lei nº 8.666/93 que regulamenta
as licitações e contratos;

b)  devido  à  alta  incidência  de  inexigibilidade  de  licitação  por  ‘inviabilidade  de
competição’,  seja  quantificado  o  custo/benefício  dos  contratos  de  modo a  se  obter  o  perfeito
reconhecimento dos resultados gerados para os negócios da empresa, observando o disposto no
art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

O  TC  010.837/2000-8  trata  de  Relatório  de  Auditoria  realizada  na  Petrobras
Distribuidora S.A., nas áreas de licitações, contratos e controles internos, com o objetivo de:

a) averiguar a regularidade dos procedimentos ligados à contratação, por dispensa de
licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, do IDORT/RJ, para a prestação
de serviços de consultoria para recolhimento de indébitos fiscais, bem como analisar a execução
do contrato;

b) examinar as operações de financiamento de fluxo de caixa promovidas pela Empresa,
envolvendo a aquisição de  álcool  etílico  anidro  carburante  (AEAC) e  álcool  etílico  hidratado
carburante (AEHC); e

c) conhecer e verificar a adequação dos controles internos da Companhia.
O TC-010.837/2000-8  foi  apreciado,  preliminarmente,  em 19.07.2001,  proferindo-se  a

Decisão 156/2001-2ª Câmara, que assim tratou a questão:
‘8. Decisão: A Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1.  com fundamento  no  art.  47  da  Lei  nº  8.443/92,  converter  os  presentes  autos  em

tomada de contas especial;
8.2. com fulcro no art. 12, inciso II, da referida Lei, determinar a citação solidária dos

responsáveis abaixo nominados para que apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres
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da Petrobras Distribuidora S.A. os valores indicados, corrigidos monetariamente e acrescidos dos
juros  de  mora  a  partir  das  datas  indicadas  até  a  data  do  efetivo  pagamento,  em  razão  das
ilegalidades a seguir apontadas:

8.2.1.  Orlando Galvão Filho,  Djalma Bastos  de  Morais,  Reynaldo Vilardo Aloy,  João
Augusto Rezende Henriques, José Ferreira da Silva Filho e Instituto de Organização Racional do
Trabalho  –  IDORT/RJ  pelos  pagamentos  efetuados  ao  Instituto  de  Organização  Racional  do
Trabalho – IDORT/RJ sem cobertura contratual, haja vista que os 2º, 3º e 4º termos aditivos ao
Contrato  de  Prestação  de  Serviços  de  Consultoria  Técnica  Especializada  celebrado  entre  a
Petrobras Distribuidora S.A. e o referido Instituto, em 16.01.95, foram assinados fora do período
de vigência do contrato, e por preços manifestamente desproporcionais entre os serviços prestados
e a remuneração paga:

(...)
 8.2.2. Orlando Galvão Filho, Djalma Bastos de Morais, Reynaldo Vilardo Aloy, João

Augusto  Rezende  Henriques,  José  Ferreira  da  Silva  Filho  e  Pedro  Caldas  Pereira  pelos
pagamentos decorrentes dos acréscimos promovidos nos preços do AEAC e do AEHC, quando do
aditamento aos contratos indicados, obrigando a Petrobras Distribuidora S.A. a assumir o ônus de
preços elevados, quando a tendência do mercado era de queda, sendo que os contratos originais já
haviam negociado preços inferiores:

(...)
8.3. com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.443/92, determinar as audiências a seguir

para que os responsáveis apresentem razões de justificativa para as irregularidades apontadas,
todas relacionadas à contratação do Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT/RJ,
em  16.01.95,  para  a  prestação  de  serviços  de  consultoria  técnica  especializada  visando  a
identificação  e  recuperação  de  valores  referentes  a  tributos,  que  eventualmente  tenham  sido
recolhidos indevidamente pela Petrobras Distribuidora S.A. aos cofres públicos, no âmbito das
administrações federal,  estadual e  municipal,  no que concerne aos termos aditivos  ao referido
contrato:

8.3.1.  Orlando Galvão Filho,  Djalma Bastos  de  Morais,  Reynaldo Vilardo Aloy,  João
Augusto Rezende Henriques e José Ferreira da Silva Filho:

8.3.1.1. celebração do 2º termo aditivo, em 28.08.98, quando já se encontrava expirado o
prazo de vigência do contrato desde 31.01.97, conforme 1º termo aditivo;

8.3.1.2.  ausência  de  publicação,  no  Diário  Oficial  da  União,  do  2º  termo aditivo  ao
contrato, assinado em 28.08.98, em desacordo com o princípio da publicidade insculpido no caput
do art. 37 da Constituição Federal e com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93;

8.3.1.3. aditamentos contratuais efetuados em percentuais superiores ao permitido pelos
§§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

8.3.2. Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques e
José Ferreira da Silva Filho pela ausência de publicação, no Diário Oficial da União, dos 3º e 4º
termos aditivos ao contrato, assinados em 19.02.99 e 10.04.99, respectivamente, em desacordo com
o  princípio  da  publicidade  insculpido  no  caput do  art.  37  da  Constituição  Federal  e  com  o
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93;

8.4. com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.443/92, determinar as audiências
dos Srs. Orlando Galvão Filho, Djalma Bastos de Morais, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto
Rezende Henriques, José Ferreira da Silva Filho e Pedro Caldas Pereira para que apresentem
razões  de justificativa  pela gestão temerária e  interferência prejudicial  dos  interesses  da área
financeira sobre a área operacional da Empresa, nas operações de financiamento de capital de
giro  envolvendo  contratos  para  aquisição  de  álcoois  no  ano  de  1998,  objeto  dos  contratos
indicados no item 8.2.2 supra;
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8.5. remeter aos responsáveis, em anexo às citações e audiências, cópia do Relatório e
Voto que fundamentam a presente deliberação;

8.6.  encaminhar  os  autos  ao  Ministério  Público  junto  ao  TCU  para  que  avalie  a
conveniência  da  interposição  do  competente  recurso  nas  contas  Petrobras  Distribuidora  S.A.
relativas aos exercícios de 1994 e 1995, já julgadas,  em razão das irregularidades  objeto das
audiências  propostas nas alíneas ‘a’,  ‘b’,  ‘c’ e ‘h’ do item III.1 da conclusão do Relatório de
Auditoria (fls. 41/42).

Em decorrência  do contido  no item 8.6 da mencionada decisão,  o  Ministério Público
interpôs,  em  07.12.2001,  Recurso  de  Revisão  naquelas  contas  (TC-008.952/1995-  7  e  TC-
006.648/1996-7), fundamentando nos seguintes termos:

‘2. Ao proferir seu voto no processo nº TC-010.837/2000-8 (Decisão nº 156/2001 – TCU –
2ª  Câmara),  consignou  o  eminente  Ministro-Relator,  UBIRATAN  AGUIAR  (f.  71/72  do  vol.
Principal):

‘12. Verifica-se, pois, ser direito líquido e certo a devolução de parcelas indevidamente
recolhidas a título de FINSOCIAL, em função da majoração da alíquota definida pelas Leis nºs
7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.

13.  Assim,  considerando  que  não  haveria  necessidade  de  quaisquer  exercícios  de
interpretação legal para garantir à BR Distribuidora o sucesso nas demandas judiciais que teriam
que ser ajuizadas, em face da jurisprudência firmada no âmbito do Poder Judiciário, bem como
que  o  ponto  de  partida  para  o  processo  de  apuração  e  quantificação  dos  valores  a  serem
reclamados  eram  os  registros  contábeis  da  própria  Empresa,  tenho  por  inoportuna  e
antieconômica a contratação do IDORT/RJ.

14. A propósito, cabe salientar que a decisão da diretoria que aprovou a contratação do
IDORT/RJ  foi  adotada  em  reunião  de  27.12.94.  Por  conseguinte,  a  audiência  proposta  pela
unidade técnica, se não acolhidas as razões de justificativa eventualmente encaminhadas pelos
responsáveis, produziria efeitos negativos em relação às contas da Entidade relativas ao exercício
1994.  Todavia,  tais  contas  já  foram  julgadas  regulares  com  ressalva  em  Sessão  Plenária  de
25.08.99 (Decisão n° 569/99 - TCU - Plenário, Ata n° 38/99, Relator o Ministro Walton Alencar
Rodrigues).  Portanto,  quaisquer  providências  a  serem adotadas  naqueles  autos  requereriam a
interposição do competente recurso de revisão pelo Ministério Público junto ao TCU.

15. Idêntica consideração cabe no caso das contas referentes ao exercício de 1995, ano
em que o contrato com o IDORT/RJ foi assinado (16.01.95). O processo foi julgado regular com
ressalva em 1998, conforme Relação n° 006/98 –1ª Câmara, do Ministro Carlos Atila Alvares da
Silva 

16. Por outro lado, no tocante aos valores despendidos com o contrato, cabe registrar que
o  referido  Instituto  efetivamente  prestou  serviços,  cabendo,  em  contrapartida,  por  eles  ser
remunerado, o que me leva a considerar não ser devida a devolução do valor inicial registrado no
contrato, ou seja, R$ 600.000,00. Aliás, como salientado pela equipe de auditoria, este valor pode
ser  aceito  como  razoável  para  serviços  da  espécie,  inclusive  se  comparados  com  aqueles
constantes  do TC 005.168/2000-5,  em que este  Tribunal  fez uma radiografia dos contratos de
consultoria firmados pela administração pública no período de 1997 a 1999.

17. A segunda consideração que julgo pertinente fazer refere-se à fundamentação legal
utilizada para a contratação do IDORT/RJ por dispensa de licitação (art. 23, inciso XIII, da Lei n°
8.666/93). Quanto a este aspecto, acolho integralmente as conclusões da equipe de auditoria no
sentido de que o Instituto não demonstrou possuir inquestionável reputação ético-profissional na
área objeto do contrato, conforme exigência da Lei de Licitações e entendimento desta Corte de
Contas. A propósito, os AFCEs promoveram pesquisa que permitiu verificar que, nem mesmo após
a assinatura do contrato em pauta, o IDORT/RJ firmou avença de objeto igual ou similar com
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outro  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  Federal.  Todavia,  aplica-se  ao  caso  o
entendimento expresso nos itens 14 e 15 retro, haja vista que as contas estão julgadas.

18. A terceira consideração relaciona-se à inobservância de dispositivo da Lei n° 8.666/93
que,  sem  a  menor  sombra  de  dúvida,  permitiu  o  pagamento  de  valores  abusivos  com  os
aditamentos ao contrato inicial. Trata-se da ausência de elaboração do respectivo projeto básico,
de forma a permitir a perfeita caracterização do serviço a ser contratado e, consequentemente, que
fosse aquilatada a remuneração justa. Adicionalmente, a fixação do preço do serviço como um
percentual do valor dos beneficios financeiros a serem auferidos, além de não encontrar guarida
no Estatuto de Licitações, coloca a administração em situação de incerteza quanto às importâncias
que  serão  despendidas,  com  conseqüente  impossibilidade  de  programação  orçamentária  e
financeira.  Deixa  de  ser  preservada,  assim,  a  transparência  dos  atos  dos  gestores  da  BR
Distribuidora,  ferindo-se  o  princípio  constitucional  da  publicidade,  bem como  o  princípio  da
supremacia  do interesse  público  sobre  o privado.  Quanto  a este  aspecto,  também se  aplica  o
entendimento expresso nos itens 14 e 15 retro.’.’

A 1ª Secex, em instrução de fls. 285/328, vol. principal do TC-010.837/2000-8, analisou as
alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas em razão da Decisão 156/2001-2ª
Câmara, propondo o seguinte:

‘45. Previamente à apresentação da proposta de encaminhamento, deve ser dada notícia
de que, como esta instrução se destinou a analisar alegações de defesa e razões de justificativa
decorrentes da Decisão nº 156/2001-TCU-2ª Câmara, todos os itens aqui referenciados são os
daquela Decisão. Adicionalmente, reafirma-se que, nesta peça processual, estão sendo:

i) rejeitadas as alegações de defesa, quanto ao item 8.2.1, dos responsáveis solidários
Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de
Morais, José Ferreira da Silva e Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT/RJ;

ii) acolhidas as alegações de defesa, quanto ao item 8.2.2, dos responsáveis solidários
Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de
Morais, José Ferreira da Silva e Pedro Caldas Pereira;

iii) rejeitadas as razões de justificativa, quanto aos itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.2 e
8.4,  este  último, no que se refere à gestão temerária da Empresa,  dos responsáveis solidários
Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de
Morais e José Ferreira da Silva;

iv) rejeitadas as razões de justificativa, quanto aos item 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.4, este
ultimo, no que se refere a gestão temerária da Empresa, do responsável solidário Djalma Bastos de
Morais;

v) acolhidas as razões de justificativa, quanto ao item 8.4, dos responsáveis solidários
Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de
Morais, José Ferreira da Silva e Pedro Caldas Pereira, no que se refere à interferência prejudicial
da área financeira sobre a área operacional da Empresa.

46. Ex positis, submetemos os autos à consideração superior, propondo que: 
a) pelo item 8.2.1 da Decisão nº 156/2001-TCU-2ª Câmara, sejam julgadas irregulares as

presentes contas e em débito os responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo
Aloy,  João  Augusto  Rezende  Henriques,  Djalma  Bastos  de  Morais,  José  Ferreira  da  Silva  e
Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT/RJ, com base no art. 16, III, b e c, da Lei
nº 8.443/92 c/c o art. 3° da Decisão Normativa TCU nº 35/2000, tendo em vista a não configuração
de boa-fé dos responsáveis retronominados, condenando-os a recolher, aos cofres da Petrobras
Distribuidora S.A., os valores a seguir anotados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora a partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento, em razão dos pagamentos
efetuados  ao  Instituto  de  Organização  Racional  do  Trabalho  -  IDORT/RJ  sem  cobertura
contratual; 
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(...)
b)  pelo  item  8.2.1  da  Decisão  nº  156/2001-TCU-2ª  Câmara,  seja  aplicada  aos

responsáveis  solidários  Orlando  Galvão  Filho,  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  João  Augusto  Rezende
Henriques, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira da Silva e Instituto de Organização Racional
do Trabalho - IDORT/RJ a multa definida no art. 57 da Lei nº 8.443/92 c/c art. 219 do Regimento
Interno do TCU;

c) sejam aplicadas multas aos responsáveis Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy,
João Augusto Rezende Henriques e José Ferreira da Silva pelas irregularidades discriminadas nos
itens 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.2 da Decisão nº 156/2001- TCU-2ª Câmara, com fulcro no art.
58, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal;

d) seja aplicada multa ao responsável Djalma Bastos de Morais pelas irregularidades
discriminadas nos itens 8.3.1.1, 8.3.1.2 e 8.3.1.3 da Decisão nº 156/2001- TCU-2ª Câmara, com
fulcro no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste
Tribunal;

e) pelo item 8.4 da Decisão nº 156/2001- TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 58, inciso
III,  da  Lei  nº  8.443/92,  c/c  o  art.  220,  inciso  III,  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,  seja
determinada a aplicação de multas aos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo
Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva,
pelo ato de gestão temerário e antieconômico de não contratar operações de hedge com vistas a
proteger as operações de financiamento de capital de giro envolvendo contratos para aquisição de
álcoois no ano de 1998, objeto dos contratos indicados no item 8.2.2 daquela mesma Decisão,
contra os perigos da variação cambial;

f)  seja fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que os responsáveis  acima imputados
comprovem perante este  Tribunal  o  recolhimento  das  quantias  referentes  aos  débitos  e  multas
determinadas supra, nos termos do art. 165, III, c, do Regimento Interno deste Tribunal; 

g) seja autorizado, desde logo, nos termos do art.  28, inciso II,  da Lei nº 8.443/92, a
cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

h)  sejam  tornados  indisponíveis,  tantos  quantos  forem  bastantes  para  garantir  o
ressarcimento dos danos em apuração, bens dos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho,
Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira
da Silva e Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT/RJ, com fundamento no art. 44,
§ 2°, da Lei nº 8.443/92 c/c art. 224, § 2°, do Regimento Interno do TCU;

i) sejam consideradas graves as irregularidades referentes ao item 8.2.1 da Decisão nº
156/2001-TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 60 da Lei nº 8.443/92 c/c art. 222 do Regimento
Interno  do  TCU,  para,  em  conseqüência,  inabilitar  os  responsáveis  Orlando  Galvão  Filho,
Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira
da  Silva  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  no  âmbito  da
Administração Pública;

j) sejam consideradas graves as irregularidades referentes ao item 8.2.1 da Decisão nº
156/2001-TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 46 da Lei nº 8.443/92 c/c art. 223 do Regimento
Interno do TCU, para,  em conseqüência,  declarar  a inidoneidade do Instituto de Organização
Racional do Trabalho - IDORT/RJ para participar de licitação na Administração Pública Federal;

k) após o julgamento, sejam anexadas cópias da decisão, relatório e voto às prestações de
contas da Petrobras Distribuidora S.A. referentes aos exercícios de 1997 e 1998;

I)  sejam  encaminhadas  cópias  de  decisão,  relatório  e  voto  ao  Ministério  Público  da
União, em face da vultosidade dos recursos envolvidos e dos indícios de que houve locupletamento
na contratação do IDORT/RJ,  com sugestão de que seja  levantado o sigilo  bancário,  fiscal  e
telefônico dos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto
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Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira da Silva e Instituto de Organização
Racional do Trabalho - IDORT/RJ.’

Ouvido o Ministério Público, aquele  Parquet se manifestou no TC-010.837/2000-8 (fls.
360/363 – vol. principal) pela realização de levantamento junto ao mercado do custo e da forma de
pagamento do serviço de recuperação de tributos, com vistas a apurar se o valor pago ao Idort foi
realmente superfaturado, e pela realização de diligência à BR Distribuidora para que informasse
em que valor montou a recuperação do Finsocial, em virtude dos serviços prestados pelo Idort.

Os Srs. Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques e
Djalma Bastos de Morais fizeram juntar aos autos do TC-010.837/2000-8 cópias de contratos
firmados no âmbito da administração direta e indireta que guardam similaridade com o objeto do
contrato firmado com o Idort (fls.  05/200, vol. 15, e 201A/383, vol.  16), de modo a atender a
pretensão do Ministério Público.

Como o exame das questões objeto de citação e audiência no TC-010.837/2000-8 está
profundamente  relacionado  àquelas  que  serão  verificadas  em  razão  do  Recurso  de  Revisão
interposto  pelo  Ministério  Público,  o  Plenário  aprovou,  por  unanimidade,  em  Sessão  de
28.04.2004,  a  questão  de  ordem  suscitada  pelo  Relator,  Ministro  Ubiratan  Aguiar,  em  que
propunha o sorteio de um só relator para o exame da mesma questão. Assim, pelo sorteio realizado
em 05.05.2004 foi designado o Ministro Ubiratan Aguiar relator dos 3 processos.

Por meio de despacho de 01.07.2004, o Ministro-Relator, considerando que as questões
discutidas nos três processos têm a mesma origem - contratação do IDORT/RJ - e reportam-se
todas a um mesmo assunto, e que a 1ª Secex analisou as alegações de defesa apresentadas em
razão da Decisão 156/2001-2ª Câmara, determinou o encaminhamento de todos os processos em
comento  para  a  Serur,  cabendo-lhe  manifestar-se  sobre  todos  os  aspectos  constantes  dos  três
processos, de modo a assegurar a perfeita compreensão dos fatos, mediante a elaboração de uma
única instrução, que deverá ser inserida nos três processos, devendo, ainda, os processos seguir
amarrados, ainda que não estejam formalmente apensados.

As audiências para instauração do contraditório foram realizadas por meio dos ofícios
225 a 229/2004, todos de 19.07.2004 (fls. 48/52, vol. 3, do TC-008.952/1995-7), e 230 a 234/2004,
todos  de  19.07.2004  (fls.  66/70,  vol.  2,  do  TC-006.648/1996-7).  Nos  ofícios  mencionados,  os
responsáveis  foram  notificados  a  apresentar  suas  contra-razões ao  recurso  interposto  pelo
MP/TCU, o qual imputou-lhes a prática das irregularidades apontadas a seguir, verificadas no
bojo do TC-010.837/2000-8, todas relacionadas à contratação do Idort/RJ, em 16.01.1995, para a
prestação de serviços de consultoria técnica especializada visando a identificação e recuperação
de valores referentes  a tributos,  que eventualmente tenham sido recolhidos  indevidamente pela
Petrobras Distribuidora S.A. aos cofres públicos:

a) contratação por dispensa de licitação, sem fundamentação legal;
 b) não-elaboração de projeto básico do serviço;
c)  fixação do preço do serviço  em termos  de  um valor  percentua1 aplicado sobre os

beneficios financeiros auferidos em decorrência dos serviços prestados;
d) conveniência e oportunidade da contratação, nos moldes como foi realizada, havendo

jurisprudência firmada sobre a recuperação do indébito do Finsocial.
Da mesma forma, foram expedidos os Ofícios de audiência 220 a 224/2004 (todos de

19.07.2004 (fls. 388/392, vol. 16, do TC-010.837/2000-8) aos responsáveis para que apresentassem
razões de justificativa quanto ao teor da documentação inclusa no volume 14 no TC 010.837/2000-
8, em especial em razão dos documentos de fls. 67/91 do referido volume que apontam negociações
para redução do preço dos  serviços  do  IDORT/RJ diante  do  conhecimento  da  magnitude  dos
valores do Finsocial que seriam recuperados, a demonstrar desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, inclusive com suspensão do contrato (DIB-DFIN-85/98, às fls. 68/70 do volume 14, e
DIB-DFIN-55/98, À fl. 75 do mesmo volume), e do conhecimento dos procedimentos adotados pela
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holding Petróleo Brasileiro S.A. já em 1993/1994 para compensação, na via administrativa, do
Finsocial pago a maior (Documento Interno Petrobras – DIP, de 20.02.98, do Superintendente do
Serviço  Financeiro  da  Petrobras  para  o  Diretor  Orlando  Galvão  Filho  que  vinha  a  ser  o
Presidente da Petrobras Distribuidora S.A. na época, fls. 89/91 do volume 14).

Os Srs. Volmer Ferreira de Toledo e Mário de Paiva Ramos apresentaram suas contra-
razões  às  fls.  53/54,  vol.  3,  do  TC-008.952/1995-7,  e  77/108  e  112/137,  vol.  2,  do  TC-
006.648/1996-7.

Os Srs. Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy e João Augusto Rezende Henriques
apresentaram suas contra-razões às fls. 70/103, vol. 3, do TC-008.952/1995-7, 147/180, vol. 2, do
TC-006.648/1996-7, e 414/447, vol. 17, do TC-010.837/2000-8.

Os Srs. Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques e
Djalma Bastos de Morais apresentaram suas razões de justificativa às fls. 450/488, vol. 17, do TC-
010.837/2000-8.

Ainda, esses mesmos responsáveis (Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João
Augusto Rezende Henriques e Djalma Bastos de Morais), ao tomarem conhecimento da instrução
da 1ª Secex (fls. 285/327, vol. Principal do TC-010.837/2000-8), que havia analisado as razões de
justificativa  apresentadas  em atendimento  à  Decisão 156/2001-2ª  Câmara,  apresentaram nova
peça às fls. 618/645, vol. 17, do TC-010.837/2000-8, contestando o teor da análise empreendida
pela unidade técnica. Como boa parte do documento trata de assuntos que refogem ao determinado
pelo Ministro-Relator,  pois referem-se às demais irregularidades constatadas na auditoria,  não
cabe a esta Serur manifestar-se sobre tais questões no atual estágio da tomada de contas especial.
Propõe-se desconsiderar, para fins da presente análise, parte do documento de fls. 618/645, vol.
17, do TC-010.837/2000-8, atendo-se unicamente ao caso da contratação do Idort, que no referido
expediente encontra-se às fls. 627/643.

O Sr. José Ferreira da Silva Filho, por sua vez, não apresentou suas razões de justificativa
em  atendimento  ao  Ofício  de  audiência  224/2004,  de  19.07.2004  (fl.  392,  vol.  16,  do  TC-
010.837/2000-8). Como manteve-se silente, caracterizou-se sua revelia. Outrora, em atendimento à
Decisão  156/2001-2ª  Câmara,  o  responsável  apresentou  sua  defesa,  que  encontra-se  às  fls.
176/229, vol. 16, do TC-010.837/2000-8, já analisada pela 1ª Secex na instrução de fls. 285/328,
vol. Principal, do mesmo processo.

Também ingressaram nesta Secretaria os novos elementos de defesa constantes das folhas
646/657 e 658/671,  vol.  17,  do TC-010.837/2000-8,  182/193,  vol.  2,  do TC 006.648/1996-7,  e
104/115, vol. 3, do TC 008.952/1995-7, subscritos pelos Srs. Reynaldo Vilardo Aloy e João Augusto
Rezende Henriques, pelo Idort, pelos Srs. Volmer Ferreira de Toledo e Mauro de Paiva Ramos e
pelo Sr. Orlando Galvão Filho, respectivamente, entitulados Memoriais, os quais repetem a mesma
tese  das  demais  peças  apresentadas,  com  exceção  da  argumentação  do  Idort  quanto  à  sua
contratação por inexigibilidade de licitação, não abordada na defesa dos demais responsáveis da
BR Distribuidora.

ADMISSIBILIDADE
Propostas de admissibilidade aos Recursos de Revisão interposto pelo Ministério Público

às  fls.  16,  vol.  3,  do  TC-008.952/1195-7,  e  8,  vol.  2,  do  TC-006.648/1996-7,  acatadas  pelos
Ministros-Relatores, por meio de despachos às fls. 18, vol. 3, do TC-008.952/1195-7, e 10, vol. 2,
do TC-006.648/1996-7.

MÉRITO
Os responsáveis apresentaram contra-razões e razões de justificativa de idêntico teor em

diversos pontos, o que possibilita uma análise conjunta para esses casos. A seguir, apresentaremos
os argumentos, seguidos das respectivas análises, iniciando com a argumentação idêntica de todos
os responsáveis e, após, as situações específicas de cada um.
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CONTRA-RAZÕES  APRESENTADAS  POR  ORLANDO  GALVÃO  FILHO,  REYNALDO
VILARDO ALOY, JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, VOLMER FERREIRA DE TOLEDO
E MÁRIO DE PAIVA

Argumento: o recurso de revisão interposto pelo Ministério Público é impertinente, ante a
dissonância entre a fundamentação operada e o disposto no inciso III do art. 35 da Lei 8.443/92. O
contrato firmado com o Idort/RJ já vigia quando ocorreu a fiscalização atinente aos exercícios de
1994 e 1995, não havendo nenhum documento novo,  oculto,  que pudesse ser desconhecido do
Tribunal. Portanto, como o Ministério Público junto a este Tribunal (MP/TCU) não trouxe nenhum
documento inédito, não se pode alterar a situação jurídica de aprovação da gestão dos recorridos.

Análise: não é por ter uma irregularidade passado desapercebida quando da análise das
contas  de um determinado exercício que essa irregularidade não possa ser  apurada em etapa
posterior. Se o entendimento do Ministério Público for pela reabertura das contas para a devida
apuração do fato, a lei faculta a interposição de recurso para esse fim (Lei 8.443/92, art. 35, inciso
III). Os documentos novos a que se referem a norma são aqueles que não eram do conhecimento
dos  julgadores  na  época  apropriada.  Fato  novo,  conforme  De  Plácido  e  Silva  (Vocabulário
Jurídico volumes I e II, Rio de Janeiro, Forense, 1996, p. 274), ‘é o fato que ainda não tinha sido
alegado, ou porque era desconhecido ou porque surgiu depois que outros fatos se tenham provado’,
o que, a princípio, se verifica no presente caso.

Os responsáveis não trouxeram provas que descaracterizassem o recurso interposto, ou
seja, que demonstrassem que este Tribunal já havia enfrentado a questão da contratação do Idort
naqueles exercícios. Por conta disso, os documentos novos trazidos à discussão nesse momento
refutam os argumentos trazidos pelos responsáveis.

Argumento:  os  recorridos  já estão respondendo nos autos  do TC-010.837/2000-8,  não
havendo razão para responderem também, pelos mesmos fatos, nos autos das contas encerradas e
que se pretende reabrir, configurando litispendência, uma vez que se terá três processos com as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não se pode ter decisões condenatórias
em todos os processos, sob pena de ocorrência do bis in idem.

Análise:  sobre  tal  assunto,  assim  se  pronunciou  o  Ministro-Relator  Walton  Alencar
Rodrigues no Voto condutor do Acórdão 1985/2003-TC-1ª Câmara, ocasião em que se analisava
idêntica questão a ora tratada:

‘Não induz litispendência, como pretende fazer crer o recorrente, a circunstância de as
matérias tratadas nos subitens 8.3.1 e 8.3.3 da anterior decisão também serem objeto de recurso,
nos autos do processo TC 400.076/1998-5. O julgamento da prestação de contas circunscreve-se ao
exame da regularidade dos atos de gestão praticados no exercício financeiro, no caso, o de 1998.
Se as irregularidades são praticadas em reiterados exercícios financeiros, o juízo de irregularidade
ocorrerá em cada uma das prestações de contas anuais. Ainda que os atos inquinados tenham
ocorrido em período de gestão anterior, a sua reincidência no exercício em exame, implica novo
julgamento desta Corte, podendo, até mesmo, sujeitar o infrator a reiteradas sanções legais.

Mesmo que o apelante houvesse sofrido penalidade administrativa em prestação de contas
anterior  pelo  mesmo fundamento  legal,  mesmo assim,  não  incide  o  brocardo  ne  bis  in  idem,
porquanto  as  irregularidades  foram  verificadas  em  novo  período  de  gestão,  para  o  qual  é
instaurado outro processo e proferido distinto julgamento.’

Assim,  diante  da  jurisprudência  desta  Corte,  caracteriza-se  sem  fundamento  a
argumentação ora apresentada, uma vez que estamos diante de um processo de tomada contas
especial com supostas irregularidades que afetam as contas dos exercícios de 1994 e 1995.

Argumento:  os  recursos  manejados  pelo  MP/TCU  não  observam  o  princípio  da
dialeticidade recursal, uma vez que não indicaram adequadamente os erros que viciam a decisão
atacada.
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Análise:  mais  uma  vez  carece  de  razão  os  recorrentes.  Os  recursos  impetrados  pelo
Ministério Público são fundamentados no próprio texto transcrito do voto do Ministro-Relator no
TC-010.837/2000-8, que levou à Decisão 156/2001–TCU–2ª Câmara. A leitura dessa transcrição
na peça recursal não deixa dúvida dos ‘erros que viciam a decisão atacada’ e fundamentam a
propositura do recurso.

Argumento: não é mais possível a reapreciação da matéria, em face da segurança jurídica
operada pela coisa julgada. O próprio TCU tem dado prevalência ao princípio da estabilidade das
relações jurídicas em detrimento da legalidade estrita.

Análise:  utilizam-se  os  recorridos  de  vasta  doutrina  sobre  o  princípio  da  segurança
jurídica para reforçar que a Decisão definitiva do TCU não pode ser modificada por recurso de
revisão  do  Ministério  Público.  Nesse  caso,  estamos  diante  da  observância  ou  não  de  dois
princípios: o da segurança jurídica e o da legalidade. O julgador deve sempre ponderar os limites
de cada um.

No caso em questão, não se pode alegar segurança jurídica para manter a decisão que
julgou as  contas  dos  exercícios de 1994 e 1995,  uma vez  que a lei  confere a prerrogativa ao
Ministério Público de propor a reabertura das contas já julgadas nos casos em que,  mediante
novos elementos, houver indícios de irregularidades não apuradas quando do julgamento.

Da mesma forma, não merece prosperar a argumentação dos responsáveis nesse item.
CONTRA-RAZÕES  APRESENTADAS  POR  ORLANDO  GALVÃO  FILHO,  REYNALDO

VILARDO ALOY e JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
Argumento: em recente julgamento o TCU deliberou (Acórdão 589/2004-Plenário) pela

legalidade de procedimento que em tudo se iguala ao presente caso.
Análise: no TC-008.746/2000-4, apreciando as contas da Companhia de Trens Urbanos –

CBTU, referente ao exercício de 1999, o Pleno julgou-as regulares com ressalva e deu quitação aos
responsáveis, fundamentando-se no voto condutor do Ministro-Relator, Walton Alencar Rodrigues,
reproduzido a seguir:

‘A questão principal, tratada nos autos, que ensejou a proposta de irregularidade, refere-
se à contratação, sem licitação, da empresa J. Marinho, com o objetivo de proporcionar assessoria
e consultoria tributária, visando à identificação e recuperação dos saldos de contas inativas do
FGTS e ao levantamento, na área da previdência social, de tributos federais pagos a maior.

Sob o prisma da legalidade, ficou demonstrado, quanto ao serviço de levantamento de
contas inativas do FGTS, que a contratação da Empresa J. Marinho teria amparo no art. 25, §1º,
da Lei 8.666/93. As diversas cópias dos contratos e pareceres demonstraram, adequadamente, a
singularidade do serviço e a notória especialização da empresa, o que estaria a justificar o juízo de
inexigibilidade da licitação.

A impugnação da unidade técnica reside no serviço de recuperação de créditos fiscais,
pagos a maior, o qual não seria de natureza singular, não havendo comprovação de que a empresa
J. Marinho seria notoriamente especializada no assunto.

Além disso, segundo a Secex,  o valor pago seria exorbitante,  em relação aos serviços
prestados, pois a empresa não teria tido participação substantiva na recuperação, junto à Receita
Federal, dos recursos de indébito do Finsocial (processo DRF/CESU/RJ 10768.029.074/96-52).

Na verdade, quanto ao atendimento dos requisitos para a contratação direta, os volumes 6
e 7 dos autos contêm diversos pareceres e documentos que atestam a notória especialização da
empresa, emitidos por diversas entidades públicas e privadas.

Diante desses pareceres e contratos, evidencia-se a notória especialização da empresa, na
recuperação de tributos, recolhidos a maior, pelo contribuinte. Tal especialização foi reconhecida
pela própria Secex, que a admitiu tão-somente em relação ao FGTS.

Em relação à singularidade do serviço, o TCU, por meio da Decisão 695/2001 - Plenário,
em resposta à consulta, decidiu que ‘que o serviço de levantamento de ativos fiscais visando à sua
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compensação tributária não tem, em princípio, natureza singular e, por isso, sua realização não
exige  que  o  executor  detenha  notória  especialização,  de  modo  que  sua  contratação  exige  o
procedimento licitatório’.

No entanto, à época da contratação (exercício de 1998), a questão ainda era dúbia, tanto
que motivou a formulação de consulta para dirimir a controvérsia.

Como  a  contratação  foi  efetuada  muito  antes  da  orientação  do  TCU,  quando  ainda
remanesciam  dúvidas  sobre  o  tema,  nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  em  caráter
excepcional, pode ser relevado o procedimento adotado.

Em outros dois julgados, contratos firmados sem licitação entre empresas privadas e entes
públicos, com o mesmo objetivo deste que ora se examina, o Tribunal deixou de aplicar multa aos
gestores,  em razão  de  que  a  contratação  estava  amparada em parecer  jurídico  e  os  gestores
haviam  adotado  imediatas  providências  para  suspender  a  execução  do  contrato  tão  logo
admoestados (TC n° 015.918/1994-7, Decisão n° 338/97 - Primeira Câmara, Relator o Ministro
Marcos Vinícios Vilaça, e TC 016.501/2000-6, Acórdão 1806/2003 - Primeira Câmara, Relator o
Ministro Humberto Guimarães Souto).

Essas mesmas circunstâncias atenuantes estão presentes no caso vertente.
Superadas  as  objeções  jurídicas  a  respeito  da  contratação,  resta,  então,  enfrentar  a

questão referente à aparente desproporção entre a retribuição pecuniária e o serviço prestado.
Não  discordo  da  unidade  técnica  quando  aponta  que  a  remuneração  recebida  pela

empresa J. Marinho foi elevada em relação ao trabalho desenvolvido. No momento das tratativas
entre a CBTU e a empresa J.  Marinho,  não se sabia quanto tempo iria  levar  a conclusão do
processo,  nem,  muito  menos,  qual  a  decisão  da  Secretaria  da  Receita  Federal.  Assim,  os
acontecimentos  futuros  eram  completamente  imprevisíveis,  tanto  que  o  contrato  previa
remuneração apenas em caso de sucesso da demanda. Ou seja, tratava-se de típico contrato de
risco.

Nesses  casos,  é  natural  que,  havendo  sucesso  na  empreitada,  a  remuneração  do
contratado seja elevada e, eventualmente, desproporcional ao serviço prestado, pois o contratado
assume, para si, todos os ônus do insucesso, adiantando despesas e arcando integralmente com os
custos associados ao serviço, na expectativa de auferir o prêmio oferecido.

Se, ao final do processo, nada fosse obtido, isto é, se a decisão da Receita Federal fosse
desfavorável  à  CBTU ou,  ainda que  favorável,  demorasse muitos  anos,  a  empresa contratada
poderia ter prejuízo.

Ora, para uma empresa que celebra contratos de risco, a remuneração auferida naqueles
contratos em que se obtém sucesso deve necessariamente ser elevada, justamente para compensar
o prejuízo incorrido nos outros contratos em que resultado pretendido é frustrado. Também para o
contratante, naqueles casos em que prepondera a incerteza de sucesso da demanda, o contrato de
risco  revela-se  proveitoso,  pois  ele  nada  desembolsa  pelo  serviço  prestado,  somente
comprometendo-se a partilhar com o contratado o eventual resultado favorável.

Por isso, não se pode avaliar se o prêmio foi excessivo a partir de análise posterior.
O método correto é verificar se o prêmio oferecido estava compatível com as chances de

sucesso da empreitada e as dificuldades a serem enfrentadas, a partir das informações detidas
pelas  partes  à  época  da  celebração  do  contrato.  Para  auxiliar  nessa  tarefa,  também deve-se
perscrutar negócios similares ocorridos e a remuneração média, praticada pelo mercado.

De início, não há nos autos nenhum indício de que já se sabia de antemão o desfecho do
processo administrativo, ou quando isso ocorreria. Assim, qualquer ilação de favorecimento deve
ser descartada por falta  de substrato probatório.  Também não consta dos autos que haveriam
elementos que permitissem às partes, ao menos, inferir a alta probabilidade de conseguir, em curto
prazo, uma decisão favorável no processo administrativo.
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Assim, afastadas essas hipóteses de ilicitude do negócio, resta verificar se os honorários
estavam razoáveis e compatíveis com o mercado.

Nesse  sentido,  mesmo em face  de  situação  que  configurava  notória  especialização,  a
CBTU  teve  o  cuidado  de  proceder  à  seleção  das  propostas,  havendo  registro  de  que  foram
requeridas  propostas  de  outras  duas  empresas,  para  cotejo  com a  proposta  oferecida  pela  J.
Marinho.  Foram  apresentadas  propostas  das  empresas  RECONSULT  -  REPRESENTAÇÃO,
CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  ECONÔMICO  FINANCEIRA  LTDA.,  com  proposição  de
honorários fixados em 25%, e BAUER, LOPES & ASSOCIADOS S/C AUDITORES - BLW&A, que
pediu 28 %.

A proposta oferecida pela empresa J. Marinho, que detinha notória especialização, era a
mais  baixa  das  três,  inicialmente  fixada  em 23,5%.  Mesmo  assim,  a  CBTU  após  negociação
conseguiu  reduzi-la  para 20%,  valor  posteriormente  considerado pela  Secex  como “dentro do
valor de mercado dos chamados honorários de risco” (fl. 411, vp).

Além do mais, os contratos juntados por cópia nos volumes 6 e 7,  celebrados pela J.
Marinho  com entidades  públicas  e  privadas,  fixaram honorários  em percentuais  muitas  vezes
superiores a este que foi cobrado da CBTU, em 30%, 40% e até 50%.

Todos  esses  elementos  evidenciam  que  os  honorários  fixados  no  contrato  foram
compatíveis  com  as  peculiaridades  do  negócio  e  com  a  remuneração  média  praticada  pelo
mercado.

Aliás, observo que a regularidade do negócio foi reconhecida pelo Poder Judiciário, que
garantiu diretamente à empresa o direito de receber os honorários estipulados no contrato, após a
CBTU ter-se negado a efetuar o pagamento.’

Como pode ser visto, o argumento do Ministro-Relator de que o contrato de risco presume
remuneração elevada em caso de sucesso foi preponderante na decisão tomada pelo Plenário.

No presente caso, a remuneração estipulada entre as partes, inicialmente, foi  de 18%.
Posteriormente,  por  meio  de  aditivo  ao  contrato,  reduziu-se  essa  taxa  para  16%.  Em termos
percentuais a remuneração paga ao Idort foi menor do que aquela paga a J. Marinho no processo
de contas da CBTU (20%).

No entanto, em termos nominais, os valores pagos pela CBTU foram da ordem de R$ 5,2
milhões, ao passo que os pagos pela Petrobras Distribuidora foram de aproximadamente R$ 44
milhões.

O montante pago à contratada,  de fato,  constitui-se  em quantia superior  aos  serviços
efetivamente prestados, conforme demonstrou a equipe de auditoria em seu relatório. Mas, diante
do entendimento do Pleno desta Corte, acima transcrito, assume-se como normal tal remuneração,
em função do risco assumido pela contratada.

A forma de remuneração ad-exitum é prática comum na área jurídica, onde os causídicos
são contratados mediante contrato de risco. Ou seja: se o advogado contratado vence a causa,
uma  parte  do  valor  é  destinada  ao  pagamento  de  seus  honorários,  definida  previamente  em
contrato. Do contrário, havendo sucumbência, o profissional não receberá remuneração alguma
pelo esforço e dedicação à causa.

Em situações onde prepondera a incerteza de sucesso,  o contrato com honorários  ad-
exitum mostra-se uma opção vantajosa. Não há riscos de prejuízo ou maiores despesas para a
empresa com uma eventual decisão desfavorável. Esse parece ter sido o quadro vivenciado pela BR
quando tomou-se a decisão de contratar o Idort para recuperar indébitos fiscais.

Argumento: justificava-se a contratação de consultoria especializada em função de ser a
área  tributária  uma  das  mais  vulneráveis  da  empresa,  com  freqüência  causadora  de  gastos
excessivos e indevidos. Também, os profissionais de tributos das estatais não têm o embasamento, o
rigor ou mesmo a experiência e especialização de consultorias especializadas privadas. Por isso, a
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atividade tributária deve ter um grande suporte de serviços de terceiros, como ocorre na iniciativa
privada.

Análise: De fato, a contratação de consultorias tributárias é comum no meio empresarial.
Além do mais, não se trata de matéria vedada em lei, podendo-se, a critério da administração,
sopesando a conveniência e oportunidade, efetuar tal contratação. Assim, não há nada a opor aos
argumentos dos recorrentes nesse ponto.

Argumento: a Diretoria agiu com todo o embasamento técnico e jurídico necessário, em
perfeita  consonância  com a  orientação  da holding,  e  cumpriu  todo o  rigoroso  ritual  de  uma
empresa do porte da BR ao tomar a decisão de aprovar o contrato.

Análise:  pode  ser  acatada  a  argumentação,  em  que  pese  algumas  falhas  formais  na
condução da operação, como justificar a contratação direta do Idort por dispensa de licitação,
com base no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, uma vez que a contratação, no máximo, poderia
se enquadrar como inexigibilidade, aí sim fundamentada no art. 25, inciso II, da mesma lei. Como
será visto adiante, nesta instrução, tal questão (a inexigibilidade de licitação) também não seria o
meio mais adequado, impondo a necessidade de licitar. O que há que se mencionar neste momento
é que, de fato, a diretoria agiu, fundamentada em pareceres técnicos e jurídicos, conforme deve ser
o procedimento usual em todos os processos levados à sua deliberação.

Argumento: ‘pesquisou-se, diante dos fatos apontados pelo TCU, os procedimentos que
foram e vêm sendo adotados por outras empresas vinculadas ao governo em matérias idênticas ou
similares. Um resumo do levantamento efetuado encontra-se em anexo e demonstra que o contrato
da BR está compatível com as práticas de mercado’.

Análise: as cópias de contratos trazidas aos autos comprovam contratações similares a
aqui analisada. Foram os seguintes os contratos apresentados:

          Empresa Contratante Percentual  de
Honorários

Data  da
firmatura

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 20 20.08.1993

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 20 14.07.1994

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL 20 06.10.1995

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL 20 06.10.2000

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB 20 01.10.1998

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER 20 25.06.1998

Universidade Federal de Santa Maria 18 08.09.1997

Universidade Federal de Alagoas 18 14.10.1997

Universidade Federal de São Paulo 18 23.07.1997

Eletrobrás Termonuclear S.A. Vide Obs. 26.08.1998
Obs.: honorários regressivos de acordo com o aproveitamento, da seguinte forma:

Aproveitamento Honorários

Até R$ 1.000.0000,00 20%

De R$ 1.000.000,00 a R$ 2.000.000,00 15%

De R$ 2.000.000,00 a R$ 3.000.000,00 10%

Acima de R$ 3.000.000,00       5%

De  forma  cabal,  apenas  dois  contratos,  dos  acima  apresentados,  foram  firmados
anteriormente à contratação do Idort pela BR Distribuidora. Isso leva à conclusão de que na
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ocasião da contratação, a diretoria da BR decidiu em bases não sólidas, já que a decisão pela
contratação do Instituto não foi calcada em elementos concretos de que estaria pagando preço de
acordo com o mercado. A relação acima, no entanto, serve para justificar, a posteriori, que não se
pagou preço exorbitante nos honorários de tal contrato de risco.

Frise-se que o contrato firmado pela Conab, em 14.07.1994, foi  questionado por este
Tribunal e a Companhia suspendeu a sua execução em 06.12.1994. Por meio da Decisão 338/1997,
a 1ª Câmara entendeu, acolhendo voto do Ministro-Relator Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça ‘que
o referido contrato não propiciou danos à CONAB, apesar das questões aqui apontadas e que este
Tribunal em reiteradas decisões, em casos análogos, tem determinado a realização de licitação
para contratação de tais serviços findo o contrato’.

Argumento: a reversão do Finsocial propiciou mais de 50% do lucro apresentado pela BR
no exercício de 1998. O que é  relevante não é ter sido pago ao IDORT 18%, posteriormente
reduzido para 16%. Ao Idort foi pago o que tinha direito contratualmente. O que foi efetivamente
relevante foi a BR ter um lucro substancial em 1998, sendo que 52% vieram da compensação do
Finsocial, fruto do contrato, e poder assim pagar dividendos razoáveis aos seus acionistas.

Equivocam-se os analistas do TCU, ao fazerem comparações, pelo seguinte:
o lucro de 1999, tomado como referência, é atípico;
os  desembolsos  com  os  resultados  de  1998/1999,  esquecendo  que  os  pagamentos  à

contratante foram efetuados nos anos de 1997 a 1999, com maior concentração em 1997/1998;
se  não tivesse havido recuperação não teria  havido qualquer  pagamento  do  custo  do

contrato e teria sido apenas o valor de referência inicialmente fixado;
é difícil fazer comparações com dados e números da BR, pois tudo da Petrobras e da

própria BR é grande se comparado com qualquer outra instituição;
o  contrato  firmado  com  o  Idort  é  proporcionalmente  menor  quando  comparado  com

outros semelhantes firmados com outras instituições, levando em conta o faturamento.
Análise:  essas informações não têm relevância para a análise  da questão,  neste  dado

momento. Se o lucro do exercício de 1998 foi fortemente impactado pelos valores recuperados de
Finsocial pago a maior, essa é uma questão contábil e financeira e interessa ao mercado de ações e
aos próprios acionistas da empresa. O lucro da empresa não justifica supostas irregularidades
cometidas, pois, dentre os princípios constitucionais que o administrador público deve observar em
seus  atos,  encontra-se  o  da  legalidade.  A  busca  pelo  lucro  não  justifica  o  cometimento  de
ilegalidades.

Quanto aos demais argumentos, eles já foram tratados nos itens anteriores, tornando-se
desnecessária qualquer análise específica sobre tais pontos.

Argumento: todos os recorridos e demais diretores da BR procederam de boa-fé, focados
nos interesses da Companhia.

Análise: nesse ponto, o artigo do servidor deste Tribunal, Luiz Felipe Bezerra Almeida
Simões, publicado na Revista do TCU do trimestre abril/junho de 2001 (nº 88, pp. 71/74), trata
com propriedade a questão da conceituação de boa-fé. Vale transcrever os seguintes trechos:

‘A noção clássica de boa-fé subjetiva vem cedendo espaço à sua face objetiva, oriunda do
direito e da cultura germânica, e que leva em consideração a prática efetiva e as conseqüências de
determinado ato à luz de um modelo de conduta social, adotada por um homem leal, cauteloso e
diligente,  em  lugar  de  indagar-se  simplesmente  sobre  a  intenção  daquele  que  efetivamente  o
praticou.

Devemos, assim, examinar,  num primeiro momento,  diante de um caso concreto e nas
condições  em  que  o  agente  atuou,  qual  o  cuidado  exigível  de  uma  pessoa  prudente  e  de
discernimento.  Assim  o  fazendo,  encontraremos  o  cuidado  objetivo  necessário,  fundado  na
previsibilidade objetiva. Devemos, a seguir, comparar esse cuidado genérico com a conduta do
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agente, intentando saber se a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado harmoniza-se com o
comportamento desse agente. A resposta negativa leva à reprovabilidade da sua conduta, à culpa e,
enfim, à não-caracterização da boa-fé objetiva.

(...)
Ouso concluir que analisar a chamada boa-fé subjetiva é, mutatis mutandis, investigar a

existência de dolo e, em conseqüência, a má-fé. Entretanto, a não-comprovação da má-fé, dando
ensejo à configuração da boa-fé subjetiva, não implica, necessariamente, a existência de boa-fé
objetiva, vinculada esta à ausência de culpa, e não de dolo, como ocorre com aquela. Vale frisar
que a boa-fé objetiva e a culpa estão, na verdade, associadas a uma compreensão mediana, isto é,
do homem médio - prudente e diligente -, e a descaracterização de uma significa a constatação da
outra.

A boa-fé, sob esse novo enfoque, deixa de ser simplesmente presumida, vez que a conduta,
a partir de então, deverá ser objetivamente analisada. Não se pode perder de perspectiva que o
agente exterioriza,  em si,  o dolo,  ao passo que a culpa,  em sentido estrito,  deve ser atestada,
comprovada  e  fundamentada  pelo  intérprete,  não  se  admitindo  presunção  quanto  à  sua
inexistência.’

Assim, seguindo o entendimento acima, no presente caso, vislumbra-se a ocorrência de
boa-fé objetiva, uma vez que a firmatura de um contrato prevendo como pagamento de honorários
um percentual dos ganhos a serem auferidos, à primeira vista, parece ser um bom negócio para a
empresa, pois não apresenta riscos de prejuízos. A presunção de boa-fé objetiva pode ser acolhida
diante da alegação apresentada.

CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS POR VOLMER FERREIRA DE TOLEDO E MÁRIO
DE PAIVA RAMOS

Argumento: os Ofícios 227 e 228/2004 estão inadequados, na medida que se referem ao
exercício  de  1994  (TC-008.952/1995-7),  não  estando  abrangido  pelo  recurso  interposto  pelo
Ministério  Público  que  requer  a  reabertura  das  contas  do  exercício  de  1995  da  Petrobras
Distribuidora.

Análise: não cabe razão aos recorridos, uma vez que o recurso, na verdade dois recursos,
interposto pelo Ministério Público propõe a reabertura das contas dos exercícios de 1994 e 1995. E
não somente de 1995, como alegam os recorridos. À fl. 4, vol. 3, do TC-008.952/1995-7 verifica-se
claramente que o pedido refere-se às contas de 1994. Já à fl.  3, vol. 2, do TC-006.648/1996-7
consta o pedido para a reabertura das contas de 1995.

Como  consignado  pelo  Ministro-Relator  Ubiratan  Aguiar  no  voto  que  antecedeu  a
Decisão 156/2001-TCU-Plenário, a decisão da diretoria que aprovou a contratação do IDORT/RJ
foi adotada em reunião de 27.12.94 e o contrato foi assinado em 16.01.95, afetando, portanto, os
dois exercícios.

Assim, não pode se acatar a argumentação dos recorridos nesse sentido.
Argumento: sem embargo da suposta responsabilidade pela contratação da empresa por

dispensa de licitação, o recorrido Mário de Paiva Ramos não participou da firmatura dos aditivos
2, 3 e 4, ocorridos nas datas de 28.08.1998, 19.02.1999 e 10.04.1999, por não mais se encontrar
gerindo a BR nessas datas.

Análise: de fato não se pode imputar responsabilidade ao Sr. Mário de Paiva Ramos por
conta da firmatura dos aditivos 2, 3 e 4, uma vez que referido empregado se desligou da empresa
em data anterior à assinatura dos instrumentos. Permanece, no entanto, a sua responsabilidade
pela assinatura do contrato e do primeiro aditivo.

Argumento:  os  recorridos  não  tiveram  participação  na  avaliação  dos  critérios  de
conveniência e oportunidade da contratação, já que todo o acompanhamento e a consecução do
referido ajuste estava vinculado à competência e esfera de atuação de outras diretorias, não se
podendo falar em responsabilidade solidária nesse caso.
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Análise:  é  notório  que  os  assuntos  levados  à  deliberação  do  colegiado  são  os  mais
distintos e com as peculiaridades da sua área de origem. Não se pretende que os diretores da
empresa tenham conhecimento das minúcias que envolvem cada contratação. Mas exige-se que os
pontos cruciais e importantes de cada contrato sejam de pleno conhecimento para poder deliberar.
Portanto, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o administrador público, em suas decisões,
deve levar em conta os critérios de conveniência e oportunidade, além da observância dos demais
princípios constitucionais.

A tomada de decisões no nível em que se está examinando deve fundar-se na manifestação
dos técnicos responsáveis pelas diferentes áreas da empresa, assim como da assessoria jurídica,
mas sempre tendo um mínimo de discernimento dos assuntos em discussão. É o que se espera da
alta administração de uma empresa como a BR Distribuidora.

Portanto, infundadas as alegações ora apresentadas quanto a esse ponto.
Argumento: o TCU ‘não se ateve à abrangência da consultoria, que não estava restrita

apenas à tentativa de recuperação dos créditos tributários, mas, com mais afinco, objetivava a um
melhor tratamento da seara financeira da companhia’.

Análise:  embora  pudesse  constar  da  cláusula  contratual  que  os  serviços  seriam  de
consultoria tributária de forma a aprimorar essa área da companhia, a questão central se resume a
recuperação de indébitos fiscais. Tanto foi assim que os pagamentos se davam não por serviços de
aperfeiçoamento  das  rotinas  de  trabalho  na  área  tributária,  mas  pelos  créditos  efetivamente
recuperados.

RAZÕES  DE  JUSTIFICATIVA  APRESENTADAS  POR  ORLANDO  GALVÃO  FILHO,
REYNALDO VILARDO ALOY, JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES E DJALMA BASTOS
DE MORAIS

Uma vez  já  abordadas  anteriormente,  descreve-se a seguir  somente  as  alegações  não
contempladas nas contra-razões apresentadas pelos responsáveis.

Argumento: há a necessidade de suspensão do TC-010.837/2000-8 até o julgamento dos
recursos de revisão apresentados pelo Ministério Público requerendo a reabertura das contas de
1994 e 1995.

Análise:  os  responsáveis  atacam o  rito  processual,  alegando que,  pela  leitura  da  Lei
Orgânica do TCU, somente poderia se apreciar os atos inquinados nos exercícios de 1994 e 1995
caso as contas estivessem reabertas, mediante a apreciação do recurso interposto pelo Ministério
Público. Isso quer dizer colocar mais uma fase no trâmite processual, qual seja, de julgamento da
simples interposição do recurso e não do seu mérito para somente após analisar a questão da
contratação do Idort  nos  exercícios  em comento.  Segundo os  responsáveis,  somente  após esse
julgamento é que se poderia apreciar a tomada de contas especial que levantou as questões da
mencionada contratação.

Em parte os responsáveis têm razão: a tomada de contas especial somente poderá ser
julgada após a apreciação dos recursos de revisão. No entanto, não há impedimento de se proceder
a  análise  dos  fatos,  de  forma  conjunta,  como  determinado  pelo  Ministro-Relator.  Além  de
desnecessário e burocrático, tal passo, exigido pelos responsáveis, carece de lógica, uma vez que a
questão pode ser tratada de forma conjunta, analisando-se o mérito da contratação e, em caso de
improcedência dos recursos, evitada a abertura desnecessária das duas contas já julgadas.

Ao contrário do alegado, a lei não impõe a abertura das contas para análise de questão
não tratada quando do julgamento, mas sim a reapreciação da questão e, caso procedente, a sua
reabertura. Nesse sentido, esclarece o parágrafo único do art. 35 da Lei 8.443/92: ‘A decisão que
der  provimento  a recurso de  revisão ensejará  a  correção de todo e  qualquer  erro ou engano
apurado.
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Argumento: ao contrário do exposto pelo corpo técnico do TCU, não havia entendimento
pacífico sobre a compensação do Finsocial quando da contratação do Idort (1994/95). Somente em
1998, com a edição da MP 1.621-36/98, a questão veio a tornar-se, de fato, pacífica.

Análise: o voto condutor do Acórdão 589/2004-Plenário, manifestado em processo similar
ao  presente,  confirma  a  argumentação  dos  responsáveis.  Naquele  processo  analisava-se  a
contratação em 1998 da empresa J. Marinho pela CBTU para a recuperação de indébitos fiscais,
reconhecendo que a questão não era pacífica até o TCU ter se manifestado por meio da Decisão
695/2001 – Plenário.  Assim, como a contratação ora em tela foi  realizada em 1995, portanto,
anterior àquela feita pela CBTU, desnecessário torna-se maior análise sobre a questão.

Argumento: a diretoria decidiu baseada em parecer jurídico que defendia tese razoável de
aceitação.  Conforme já decidiu o TCU, esse fato isenta quem tenha decidido com base nesse
parecer.

Análise: o parecer jurídico, em si, não têm o condão de eliminar a responsabilidade dos
gestores envolvidos. Nesse sentido, é oportuno transcrever trecho do Voto que antecedeu o Acórdão
104/2001 - Plenário:

‘O fato de o administrador haver seguido orientação de parecer jurídico da assessoria do
órgão não o torna imune à censura do Tribunal, pois a responsabilidade do gestor, pelos seus atos,
é pessoal e intransferível.’

É preciso que a tese defendida no parecer jurídico seja razoável. O Sumário do Acórdão
75/2002 – Plenário nos dá essa dimensão, em seus exatos termos:

‘Pareceres jurídicos apenas ressalvam a responsabilidade do gestor público nas estritas
hipóteses de exposição de tese razoavelmente defensável, ainda que não prevalecente, à luz dos
princípios  que  regem  a  Administração  Pública,  sobretudo  o  da  moralidade,  e  da  dicção  de
abalizadas doutrina e jurisprudência.’

Sobre tal assunto, Maria Sílvia Zanella Di Pietro (in ‘Temas Polêmicos sobre Licitações e
Contratos’,  Malheiros  Editores,  2ª  edição,  1995,  pág.  118)  nos  ensina  que  o  apelo  a  tal
entendimento somente pode ser admitido a partir da análise de cada caso, isto é, deve-se verificar
‘se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável, se está alicerçado em
lição de doutrina ou de jurisprudência’. Presentes tais condições, ‘não há como responsabilizar o
advogado, nem, em conseqüência, a autoridade que se baseou em seu parecer’.

Assim,  compartilhando  do  entendimento  acima  e,  no  presente  caso,  à  época  da
contratação a questão da licitação para prestação de serviços de planejamento tributário não era
pacífica, pode-se acolher as alegações da defesa.

Argumento:  o  próprio  TCU  somente  sedimentou  seu  entendimento  a  respeito  da
necessidade de licitação prévia para contratar planejamento tributário em setembro/2001, quase
sete anos após a celebração do contrato em questão, quando do julgamento em que foi respondida
Consulta  formulada  por  Comissão  Parlamentar  (Decisão  695/2001-Plenário,  Sessão  de
05.09.2001 – Ata 37/2001).

Análise:  foi  reconhecido  expressamente,  no  julgamento  do  TC-008.746/2000-4,  que
somente  após  a  apreciação  da  mencionada  Consulta  (Decisão  695/2001-Plenário)  é  que  se
pacificou o  entendimento  da  necessidade de  licitação prévia  para  celebração  de  contratos  de
planejamento tributário.

Argumento:  ‘a  afirmação  de  que  alguns  pagamentos  feitos  ao  IDORT o  foram  ‘sem
cobertura  contratual’ não  se  sustenta  diante  da  mera  leitura  do  contrato.  Este  estabelece,
claramente,  que o preço pelos  serviços  prestados  seria devido,  se  fosse  o caso,  na razão dos
efetivos  ganhos que a empresa viesse a auferir  em conseqüência dos  resultados dos trabalhos
realizados, nos precisos termos da cláusula 6ª’. O momento dos pagamentos é atrelado ao tempo
em que haja o efetivo ganho financeiro pela empresa.
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Análise: de fato cabe razão aos responsáveis.  A formalização de termos aditivos para
prorrogar a vigência do contrato, nessa situação, reveste-se de mera formalidade. Obedecendo ao
disposto na cláusula contratual  que fixou o percentual  dos honorários e  uma vez  decorrida a
prestação dos serviços, os pagamentos seriam devidos, mesmo após o encerramento do contrato,
quando do efetivo ganho financeiro pela empresa.

Com exceção do 2º Termo Aditivo, que reduziu o percentual dos honorários que seriam
pagos ao Idort, os demais, que serviram apenas para atualizar o montante dos ganhos financeiros
efetivamente auferidos, seriam, por essa ótica, totalmente desnecessários.

Argumento:  em  relação  à  imputação  de  nulidade  do  2º  Termo  Aditivo,  é  importante
reafirmar  que  aquele  instrumento  não  criou  qualquer  obrigação  adicional  à  empresa,  nem
tampouco ao Idort, limitando-se a redimensionar o valor estimado do contrato e, ainda, reduzir o
percentual de remuneração do contratado, dos 18% pactuados inicialmente para 16%.

Análise: diante da argumentação exposta no item anterior, não cabe maiores comentários
a esse  ponto.  Uma declaração de nulidade do 2º  Termo Aditivo  importaria  no  pagamento  da
diferença de honorários proporcionada pelo instrumento em questão, o que não condiz ao caso,
pois seria medida totalmente antieconômica.

Argumento:  quanto  à  não-publicação  no  D.O.U.  do  2º,  3º  e  4º  Termos  Aditivos  ao
contrato, o art. 61 da Lei 8.666/93 não se aplica ao caso, uma vez que os instrumentos foram
assinados  na  vigência  do  Decreto  2.745/98  que  aprovou  o  regulamento  que  estabelece  o
‘Procedimento Licitatório Simplificado’ a ser adotado pela Petrobras. O mencionado regulamento
não obrigava a publicação de tais instrumentos. O TCU entendeu pela inconstitucionalidade do
referido regulamento somente em decisão proferida em junho/2002.

Análise: em função da excepcionalidade da situação,  uma vez que os administradores
agiram em função de norma que presumia-se legal, pode-se acatar a argumentação apresentada
para este ponto.

Argumento: os aditivos não extrapolaram o percentual estabelecido nos parágrafos 1º e 2º
do art. 65 da Lei 8.666/93. Ao contrário, serviram para reduzir os honorários.

Análise: o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 se refere, no caso de serviços, a acréscimos e
supressões até  25% do  valor  inicial do contrato.  Pela leitura simples  e fria da letra legal,  os
aditivos  afrontaram  o  mencionado  parágrafo,  uma  vez  que  o  valor  para  pagamento  como
honorários saltou dos R$ 600 mil inicialmente estimado para mais de R$ 44 milhões.

No entanto, em termos percentuais, já que o contrato estipulava que os honorários seriam
18% do valor efetivamente recuperado, ocorreu até redução, passando, durante sua execução (2º
termo aditivo), para 16%.

Como já exposto anteriormente,  em função do entendimento adotado pelo Pleno deste
Tribunal quando do julgamento do TC-008.746/2000-4, a formalização de contratos de risco não
incorre em afronta à Lei  8.666/93.  Sob esse prisma,  os  aditivos firmados não importaram em
aumento das despesas. Ao contrário, um deles até reduziu o percentual de honorários que vinham
sendo pagos à contratada.

Argumento: ‘não foi oferecida a oportunidade para que os apontados como responsáveis
pelas irregularidades vislumbradas se manifestassem antes da prolação de decisão sobre a própria
existência de tais irregularidades’. Houve ‘prévia formação da convicção dos Julgadores sem que
tivesse havido sequer a oitiva dos apontados como responsáveis’,  com frontal violação ao que
dispõe os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Análise: a decisão preliminar pela citação e audiência dos responsáveis não configura
‘convicção dos Julgadores’ como quer fazer entender a defesa. O Regimento Interno do TCU, em
seu art. 201, § 1º, assim define a decisão preliminar:

‘§1º Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se
quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos
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responsáveis, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento
do débito ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.’

Ainda,  não  assiste  razão  quando  afirma  que  não  foram  observados  os  princípios  do
contraditório e da ampla defesa. Cabe esclarecer que a fase de realização da auditoria, na qual os
analistas do Tribunal coletam as provas para fundamentar o relatório, não é o momento adequado
para se ouvir o responsável, o qual terá a oportunidade de se manifestar quando for citado com
vistas à apresentação de sua defesa. Registre-se que as citações e audiências, no presente caso,
foram regularmente efetuadas (fls. 118/142, vol. Principal, do TC-010.837/2000-8), ocasião em que
os  responsáveis  tiveram  oportunidade  para  apresentar  suas  alegações  de  defesa  e  razões  de
justificativa.

Outrossim, foram ainda concedidas prorrogações de prazo para atendimento aos ofícios
de citação e audiência, assim como foi facultado o direito de retirar cópia integral dos autos. Na
eventualidade de decisão desfavorável aos responsáveis, terão ainda a oportunidade de interpor
recursos, de efeitos devolutivo e suspensivo, garantido dessa forma o direito de reexame do mérito
da decisão condenatória.

Resta cristalino que, in casu, o direito constitucional dos responsáveis ao devido processo
legal, o que inclui a ampla defesa e o contraditório, foi plenamente respeitado, sendo esta, ressalte-
se, prática constante nesta Corte de Contas.

NOVOS  ELEMENTOS  DE  DEFESA  APRESENTADOS  POR  ORLANDO  GALVÃO
FILHO,  REYNALDO VILARDO  ALOY,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE HENRIQUES,  VOLMER
FERREIRA  DE  TOLEDO,  MAURO  DE  PAIVA  RAMOS  E  INSTITUTO  DE  ORGANIZAÇÃO
RACIONAL DO TRBALHO - IDORT

A maioria dos argumentos nas peças intituladas memoriais (fls. 646/657 e 658/671, vol.
17,  do  TC-010.837/2000-8)  repete  a  mesma  argumentação  das  demais  peças  apresentadas,
tornando-se desnecessário repetir a análise. Na seqüência, mencionaremos os argumentos do Idort,
não trazidos aos autos pelos demais responsáveis da BR Distribuidora.

Argumento: a contratação do Idort obedeceu ao disposto na Lei de Licitações e Contratos,
enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, uma vez que havia
inviabilidade de competição em decorrência da:

natureza singular dos serviços que seriam prestados, que devem ser caracterizados como
singulares, especiais, infungíveis, não usuais, não costumeiros e não padronizados;

notória  especialização  do  contratado,  comprovada  pelas  declarações  de  clientes  e
contratos firmados com empresas públicas e privadas de grande porte, acostados aos autos.

Análise:  é  proveitoso  para  o  caso  em exame transcrever  trecho do Voto  do Ministro-
Relator  que  levou  ao  Acórdão  1806/2003-1ª  Câmara,  quando  se  analisava  representação
formulada por unidade deste Tribunal contra a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
objetivando apurar suposta irregularidade na contratação de Empresa Brasileira de Assessoria e
Consultoria S/A - Embrasc para a prestação de serviços de assessoria tributária, sem a realização
de licitação:

‘Vejo que para um adequado deslinde da questão, o ponto central a ser definido é se a
contratação da empresa Embrasc de fato prescindiu dos requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93,
isso porque são três as exigências feitas pela norma para justificar a inexigibilidade de licitação
com base no art. 25, inciso II, quais sejam: tratar-se de serviço técnico profissional especializado
enumerado no art. 13; ser o serviço de natureza singular; e, possuir a empresa ou profissional
escolhido notória especialização.

Tratando-se de serviço de assessoria e consultoria técnica, previsto no art. 13, inciso III,
da Lei nº 8.666/93, não há considerações a fazer sobre esse aspecto, uma vez que a Lei o inclui
entre os serviços técnicos especializados. Deixo, igualmente, de tecer maiores comentários quanto
à  possível  qualificação  da  empresa  contratada,  visto  que  a  mesma  trouxe  aos  autos  vasta
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documentação  tentando  demonstrar  sua  experiência  nos  programas  de  saneamento  e
realinhamento  fiscal  e  isenções  fiscais,  objeto  do  contrato,  bem  como  a  pertinência  dos
procedimentos, métodos e critérios operacionais por ela utilizados na execução dos trabalhos.

Creio que o cerne da questão está, na realidade, em definir se o serviço é ou não singular,
ou seja,  realmente se trata de um serviço inédito,  incomum, peculiar,  específico e  de tamanha
complexidade, de forma tal que somente a contratada fosse capaz de realizá-lo satisfatoriamente,
sem possibilidade de competição com outras empresas.

É de amplo conhecimento que são inúmeras as empresas que se dispõem a desenvolver
projetos de planejamento e racionalização tributária, tanto é assim que Jurisprudência desta Corte
de Contas tem sido no sentido de determinar a abertura de licitação para tais serviços. Como visto,
para a própria Conab, já em 1997, o Tribunal deliberou nessa linha.

Aliás, rápida consulta às páginas da ‘internet’ permitirá a constatação de ser competência
comum, das empresas de consultoria e assessoria desta área, a proposta de restruturação fiscal de
seus clientes.

De outra parte, como é de todo evidente, os setores da Conab entendiam ser capazes de
desenvolver o serviço requerido, apenas não o fazendo em razão das dificuldades que a entidade
enfrentava ante a escassez de pessoal. Portanto, parece-me certo que não se tratava de serviço cuja
singularidade estivesse evidente ao ponto de levar a dispensa de uma licitação.

Assim, entendo não estar presente o atributo da singularidade do serviço, pois, em que
pese  a  Embrasc  alegar  que  já  desenvolveu  os  trabalhos  em outros  órgãos  da  Administração
Pública e que seus serviços pretendem conceder à CONAB uma situação fiscal estável, como foi
dito, outras empresas, chamadas à competição, certamente também poderiam partilhar da mesma
intenção, inclusive com o grau de amplitude desejado pela Administração.

Com estas considerações, creio que está afastada a inexigibilidade de licitação alegada,
todavia concordo com a Secex quanto ao acatamento parcial das justificativas dos responsáveis
para deixar de aplicar a multa do art. 58, § 1º, da Lei nº 8.443/92, e mesmo aquela disposta no
inciso  II  do  mesmo  artigo,  mencionada  nos  pareceres,  uma  vez  que  esses,  ao  tomarem
conhecimento da decisão do Tribunal, antes mesmo da abertura do presente processo, adotaram
medidas no sentido de corrigir a falha, suspendendo a execução do contrato, além do que, toda a
contratação se respaldou em parecer equivocado emitido pelo Procurador Jurídico da entidade.
Penso,  entretanto,  que  deva  o  Presidente  da  Conab  ser  alertado  que  a  reincidência  no
descumprimento  de  determinação enseja  a  aplicação da penalidade disposta  no  inciso  VII  do
artigo em comento.’

Como  se  vê  na  jurisprudência  desta  Corte,  a  contratação  de  empresas  para  prestar
serviços de planejamento tributário necessita  do devido procedimento licitatório.  Entretanto,  à
época da contratação do Idort (1994/1995) a jurisprudência não era pacífica em relação ao tema.
Somente em 1997 é que algumas decisões do Tribunal vieram a tratar do assunto (cita-se como
exemplo a Decisão 338/1997 – 1ª Câmara).

Argumento: ‘a prestação do serviço foi plenamente reconhecida, o correlato dever imposto
à contratante de pagar o preço ajustado exsurge inconteste’. ‘Ademais, o contrato firmado tinha
evidentes efeitos diferidos no tempo. A Petrobras comprometeu-se a pagar ao IDORT percentual
sobre os ganhos que viesse auferir em razão dos serviços por este prestados. E esses ganhos se
efetivaram ao longo dos meses, remanescendo, por conseguinte, o íntegro direito à percepção do
preço ajustado’.

Análise:  reconhecida  a  legalidade  de  pactuar  honorários  mediante  a  estipulação  de
percentual sobre os ganhos efetivos em processo de recuperação de indébitos fiscais, claro se faz o
direito da contratada receber pelos serviços prestados. Do contrário, haveria o descumprimento de
cláusula contratual por parte da BR Distribuidora.
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Mesmo que se reconheça a nulidade do contrato, permanece o direito da contratada a
receber pelos serviços prestados. Essa é a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93, que
assim dispõe:

‘Art. 59 (...)
Parágrafo  único.  A  nulidade  não  exonera  a  Administração  do  dever  de  indenizar  o

contratado pelo  que este  houver  executado até  a data em que ela  for  declarada e  por  outros
prejuízos  regularmente  comprovados,  contanto  que  não  lhe  seja  imputável,  promovendo-se  a
responsabilidade de quem lhe deu causa.’

CONCLUSÃO
Tendo em conta que:
a)  à  época  da  contratação  (1994/1995)  não  havia  entendimento  pacífico  sobre  a

compensação do Finsocial;
b) os  gestores  agiram embasados em parecer  jurídico  que defendia tese  razoável  que

poderia ser aceita;
c)  a  decisão  desta  Corte  no  TC-008.746/2000-4  que,  ao  analisar  caso  semelhante,

entendeu que contratos de risco implicam em honorários em valores percentuais superiores ao
usualmente pagos em outros tipos contratos;

d) o TCU, em casos semelhantes, não aplicou multa aos gestores pela contratação direta
para prestação de serviços de planejamento tributário;

e)  o  percentual  de  honorários  pagos  ao  Idort  estava  abaixo  do  praticado  em outros
contratos semelhantes praticados no âmbito da Administração Pública para serviços similares;

f) a contração proporcionou retorno financeiro que impactou fortemente no resultado da
empresa nos exercícios de 1997 e 1998;

g)  conclui-se,  em caráter  excepcional,  que  o  contrato  firmado  com o  Idort  pode  ser
considerado regular.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em vista do exposto, elevamos o assunto à consideração superior, propondo:
a) conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, com

fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento;
b)  acatar  as  contra-razões  apresentadas  pelos  responsáveis  Orlando  Galvão  Filho,

Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Volmer Ferreira de Toledo e Mário de
Paiva Ramos;

c) acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Orlando Galvão Filho, Djalma
Bastos de Morais, Reynaldo Vilardo Aloy e João Augusto Rezende Henriques;

d)  desconsiderar,  nesta fase  processual,  as  fls.  618/627 e  643/645 do vol.  17  do TC-
010.837/2000-4, no que tange à argumentação que não se refere à contratação do Idort, a ser
posteriormente analisada pela 1ª Secex;

e) retificar o item 46 (fls. 325/327 do vol. Principal do TC-010.837/2000-8), no sentido de
excluir as alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘h’, ‘i’, ‘j’ e ‘l’, ficando a proposta de encaminhamento da 1ª
Secex nos seguintes termos:

‘a) pelo item 8.4 da Decisão nº 156/2001- TCU-2ª Câmara, com fulcro no art. 58, inciso
III,  da  Lei  nº  8.443/92,  c/c  o  art.  220,  inciso  III,  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,  seja
determinada a aplicação de multas aos responsáveis solidários Orlando Galvão Filho, Reynaldo
Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva,
pelo ato de gestão temerário e antieconômico de não contratar operações de hedge com vistas a
proteger as operações de financiamento de capital de giro envolvendo contratos para aquisição de
álcoois no ano de 1998, objeto dos contratos indicados no item 8.2.2 daquela mesma Decisão,
contra os perigos da variação cambial;
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b) seja fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que os responsáveis acima imputados
comprovem perante este Tribunal o recolhimento das quantias referentes às multas determinadas
supra, nos termos do art. 165, III, c, do Regimento Interno deste Tribunal; 

c) seja autorizado, desde logo, nos termos do art.  28, inciso II,  da Lei nº 8.443/92, a
cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

d) após o julgamento, sejam anexadas cópias da decisão, relatório e voto às prestações de
contas da Petrobras Distribuidora S.A. referentes aos exercícios de 1997 e 1998;’

f) comunicar os responsáveis a decisão que vier a ser adotada.”
11. As  conclusões  da  instrução foram integralmente  acolhidas  pelo  Diretor  de  Divisão.  O
Secretário de Recursos, em substituição, todavia, discordou da proposta de negativa de provimento aos
Recursos de Revisão pelas razões que se encontram expostas no parecer do Ministério Público que
vem a seguir.

12. A manifestação conclusiva do Procurador-Geral é nos seguintes termos:

“(...)
Dentre os fatos apontados no trabalho de auditoria, deram ensejo às ações recursais por

parte deste  parquet as graves irregularidades  no âmbito da contratação direta do Instituto de
Desenvolvimento e Organização Racional do Trabalho – IDORT para a prestação dos serviços de
consultoria para recolhimento de indébitos fiscais, autorizada ao final de 1994, concretizada em
janeiro de 1995 e mantida até meados de 1999. 

Outras irregularidades, entretanto, foram detectadas na gerência da companhia nos anos
de 1997, 1998 e 1999, tendo sido autorizadas, por meio da Decisão nº 156/2001 – 2ª Câmara, a
conversão dos autos em tomada de contas especial, como dito anteriormente, e a realização das
citações e audiências dos diversos responsáveis envolvidos.

Apresentadas pelos responsáveis as alegações de defesa e as razões de justificativas sobre
os  atos  impugnados  no  pertinente  Relatório  de  Auditoria,  a  Primeira  Secretaria  de  Controle
Externo – 1ª Secex procedeu à análise devida, elaborando, em dezembro de 2002, proposta de
julgamento (fls. 285/328 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8).

Submetida a Tomada de Contas Especial  ao exame deste  Representante do Ministério
Público junto ao TCU, propugnei, preliminarmente ao pronunciamento sobre o mérito daquelas
contas, a necessidade de levantamento junto ao mercado dos custos e das formas de pagamento de
serviços de recuperação de tributos, visando apurar a existência de superfaturamento no preço
pago ao IDORT. Não obstante ter requerido mais elementos para concluir sobre a razoabilidade do
valor  do  contrato  firmado  com o  mencionado  Instituto,  revelei,  naquela  oportunidade,  minha
anuência quanto à análise e conclusão da unidade técnica a respeito das duas outras questões
suscitadas no Relatório de Auditoria - operações de financiamento de fluxo de caixa promovidas
pela Empresa, envolvendo a aquisição de álcool etílico anidro carburante (AEAC) e álcool etílico
hidratado  carburante  (AEHC),  e  endividamento  da  Empresa  em  dólares  americanos  sem
correspondente cobertura por operação de hedge (fls. 360/363 do v. p.).  

Nesse  ínterim,  os  mencionados  Recursos  de  Revisão,  contrapostos  ao  julgamento  das
contas de 1994 e 1995 da Petrobrás Distribuidora S.A., tinham sido instruídos pela Secretaria de
Recursos – Serur, que propôs o sobrestamento da análise dos apelos até o julgamento, no mérito,
da  Tomada  de  Contas  Especial  em  foco,  medida  essa  autorizada  pelos  Ministros-Relatores
daqueles feitos (fls.  19/22-B do v.3 do TC nº TC-008.952/1995-7 e fls.  36/39 do v. 2 do TC nº
006.648/1996-7). 

Entretanto, visto que a matéria ensejadora dos Recursos de Revisão (TC-008.952/1995-7 e
TC-006.648/1996-70)  estava  relacionada  às  tratadas  na  Tomada  de  Contas  Especial (TC-
010.837/2000-8), foi aprovada, por unanimidade, em Sessão Ordinária do Plenário de 28.04.04,
questão de ordem sugerida por V. Exa. no sentido de ser sorteado tão-somente um Relator para o
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exame em conjunto dos três processos (fls. 404/407 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8, fls. 39/41 do
v. 3 do TC nº 008952/1995-7 e fls. 57/59 do v. 2 do TC nº 006.648/1996-7). 

Tendo V. Exa. sido sorteada como relator dos processos em referência, determinou, por
despacho (fls. 42/45 do v. 3 do TC nº 008.952/1995-7 e fls. 60/63 do v. 2 do TC nº 006.648/1996-7),
que a Serur se manifestasse sobre todos os aspectos deles constantes, ‘de modo a assegurar a
perfeita compreensão dos fatos, mediante a elaboração de uma única instrução, que deverá ser
inserida nos três processos, devendo, ainda, os processos seguir amarrados, ainda que não estejam
formalmente apensados’ e, mais, que fosse instaurado o contraditório, em decorrência dos fatos
apontados nos Recursos de Revisão, e a oitiva de diretores da Petrobrás Distribuidora S.A., em
razão  da  inclusão  do  volume  14  no  TC  nº  010.837/2000-8,  que  traz  elementos  acerca  da
negociação  entre  a  Companhia  e  o  IDORT  para  redução  do  preço  dos  serviços  diante  do
conhecimento da magnitude dos valores do FINSOCIAL que seriam recuperados, inclusive com a
suspensão do contrato,  e  do  conhecimento  dos  procedimentos  adotados  pela  holding Petróleo
Brasileiro  S.A.,  já  nos  anos  de  1993/1994,  para  compensação,  na  via  administrativa,  do
FINSOCIAL pago a maior.

Realizadas  as  audiências,  recebidas  e  examinadas  as  contra-razões  e  as  justificativas
relacionadas  à  contratação  do  IDORT,  opinou  o  Analista  da  Serur  por  serem  acatados  os
argumentos dos responsáveis e, em conseqüência, negado, no mérito, provimento aos Recursos de
Revisão do MP junto ao TCU e retificada a proposta de encaminhamento da 1ª Secex (fls. 325/327
do v. p. do TC nº 010.837/2000-8), amparando-se nas seguintes premissas (fls. 679/705 do v. 17 do
TC nº 010.837/2000-8):

‘a)  à  época  da  contratação  (1994/1995)  não  havia  entendimento  pacífico  sobre  a
compensação do Finsocial;

b) os  gestores  agiram embasados em parecer  jurídico  que defendia tese  razoável  que
poderia ser aceita;

c)  a  decisão  desta  Corte  no  TC-008.746/2000-4  que,  ao  analisar  caso  semelhante,
entendeu que contratos de risco implicam em honorários em valores percentuais superiores ao
usualmente pagos em outros tipos de contratos;

d) o TCU, em casos semelhantes, não aplicou multa aos gestores pela contratação direta
para prestação de serviços de planejamento tributário;

e)  o  percentual  de  honorários  pagos  ao  Idort  estava  abaixo  do  praticado  em outros
contratos semelhantes praticados no âmbito da Administração Pública para serviços similares;

f) a contratação proporcionou retorno financeiro que impactou fortemente no resultado da
empresa nos exercícios de 1997 e 1998;’

Por sua vez,  o Secretário daquela unidade especializada, em manifestação dissonante,
propôs o conhecimento e provimento, no mérito, dos Recursos de Revisão, reabrindo-se as contas
da Petrobrás Distribuidora S.A. dos exercícios de 1994 e 1995 para julgá-las irregulares e aplicar
aos gestores apontados como responsáveis pela contratação do IDORT a multa prevista no art. 58
da Lei nº 8.443/92. Anuiu o Secretário, entretanto, às demais sugestões elaboradas pelo Analista da
Serur, constantes das alíneas ‘d’ a ‘f’ da sua instrução (fl. 706 do v. 17 do TC nº 010.837/2000-8).
Os argumentos em que se apoiou são, em síntese, os que se seguem: (i)  licitar é a regra; (ii) se não
era pacífico o entendimento de que se poderia efetuar contratação dos serviços de consultoria
tributária por meio de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, deveria ter-se seguido a regra
geral,  que  é  licitar;  (iii) são  os  princípios  da  moralidade,  indisponibilidade  e  legalidade  que
norteiam o gestor  sensato  a seguir  a  regra  geral  e   cumprir  a  lei;  (iv) os  valores  envolvidos
recomendam  ao  gestor  público  a  não  se  valer  de  procedimentos  licitatórios  simplificados;
(v) embora tenha havido redução de 18% para 16% na remuneração estipulada entre as partes, o
valor total envolvido, da ordem de R$ 44 milhões, conduz à suposição de que a licitação resultaria
na contratação de taxas bem menores e, em conseqüência, em economia aos cofres públicos; (vi)
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proporcionalmente, as taxas de 18% e, após, de 16%, cobradas pelo IDORT são muito elevadas, se
considerado o valor da remuneração. A taxa cobrada pela J. Marinho à CBTU, embora de 20%,
resultou em remuneração de R$ 5,2 milhões (processo TC nº 008.746/2000-4 – apreciação das
contas da Companhia de Trens Urbanos/CBTU, referentes ao exercício de 1999 – o Pleno do TCU
julgou-as regulares com ressalva e deu quitação aos responsáveis), já o percentual cobrado pelo
IDORT, alcançou valor de R$ 44 milhões; (vii) não há como se acatar a presunção de boa-fé, até
porque esta não pode ser presumida e, sim, verificada objetivamente após analisada a conduta, o
que não ocorreu no caso em apreço. 

De volta os autos ao Ministério Público junto ao TCU, este Membro do Parquet, à vista
dos  vigorosos  indícios  de  superfaturamento  na  contratação  do  IDORT  pela  Petrobrás
Distribuidora  S.A.  e  da  possibilidade  de  desvio  pelos  gestores  da  Companhia  e  da  referida
Instituição  de  recursos  despendidos  na  execução  do  contrato,  resolveu  oficiar a  Exma.  Sra.
Procuradora-Chefe  da  República  no  Distrito  Federal  (Ofício  nº  052/2005/GAB-PROC-G,  de
26/07/2005),  requerendo  a  quebra  do  sigilo  bancário  e  fiscal  das  pessoas  físicas  e  jurídica
arroladas na Tomada de Contas Especial em exame. 

Mesmo reiterada a solicitação (Ofício nº 042/2006/GAB-PROC-G, de 26/04/2006), não foi
recebida por esta Procuradoria, até a presente data, qualquer informação a respeito das medidas
porventura adotadas. 

Considerando o tempo decorrido e haver nos autos dos processos em epígrafe elementos
suficientes para proceder à responsabilização dos gestores indicados como responsáveis, julguei
ser mais conveniente dar prosseguimento ao exame da matéria e à instrução dos feitos. 

II
Passo,  então,  a  examinar  a  documentação  juntada  pelos  responsáveis  arrolados,  Srs.

Orlando Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques e Djalma Bastos
de Morais (v. 15 do TC nº 010.837/2000-8), com a finalidade de subsidiar o levantamento, junto ao
mercado, do custo e da forma de pagamento de serviços de recuperação de tributos, suscitado por
mim em parecer antecedente como medida preliminar à formação do juízo acerca da contratação
do IDORT (fls. 360/363 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8). Foram anexadas cópias de contratos
firmados entre instituições e entidades públicas, cujas condições pactuadas resumimos a seguir (v.
15 do TC nº 010.837/2000-8):

Contratante Contratada Data Objeto Percentual Fundamentaçã
o

EBCT IAB  –
Assessoria
Tribuntária

08/1993 Exame  técnico-
tributário

20%  sobre  as
economias tributárias

Dispensa  de
licitação

CONAB IAB  –
Assessoria
Tribuntária

1994 Exame  técnico-
tributário

20%  sobre  as
economias tributárias

Inexigibilidade
- Art. 25,  II

IMBEL IDORT/RJ 10/1995 Apuração  de
economias fiscais

20%  sobre  as
economias tributárias

Dispensa  
Art. 24,  XIII

IMBEL IDORT/RJ 10/2000 Apuração  de
economias fiscais

20%  sobre  as
economias tributárias

---------

INB IDORT/RJ 10/1998 Aperfeiçoamento
do  sistema  de
planejamento
tributário

20%  sobre  as
economias tributárias

Dispensa  
Art. 24,  XIII

DNER IDORT/RJ 06/1998 Levantamento  de
contas

20%  dos  valores
encontrados

Inexigibilidade
Art.  25,  II,  c/c
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paralisadas  do
FGTS/CEF

13, III

UFSM J.Marinho 09/1997 Levantamento  de
contas
paralisadas  do
FGTS/CEF

18%  dos  valores
recuperados

Inexigibilidade
e Dispensa
Art.  25,  II,  c/c
13, III
Art.  24,  II  c/c
art. 11, III

UFAL J.Marinho 10/1997 Levantamento  de
contas
paralisadas  do
FGTS/CEF

18%  dos  valores
encontrados

------------

UFSP J.Marinho 10/1997 Levantamento  de
contas
paralisadas  do
FGTS/CEF

18%  dos  valores
recuperados

Inexigibilidade
Art.  25,  II,  c/c
13, III

Eletronuclea
r

IDORT/RJ 08/1998 Aperfeiçoamento
do  sistema  de
planejamento
tributário

Percentual  escalonado
de acordo com o valor
das  economias
tributárias
compensadas  e/ou
recuperadas - de 20% a
5%

Dispensa  de
licitação

Encontram-se, juntadas à defesa do IDORT (fls. 01/35 do v. 7 do TC nº 010.837/2000-8),
cópias  de  aproximadamente  97  (noventa  e  sete)  instrumentos  de  ajustes,  dentre  contratos,
convênios e termos de cooperação, firmados entre o Instituto e diversos órgãos e entidades, no
período entre 1973 e 1999, cujos objetos não guardam qualquer similaridade com o constante do
contrato estabelecido com a Petrobrás Distribuidora S.A. (volumes 8 a 10 do TC nº 010.837/2000-
8). Ainda foram apresentados pelo IDORT outros 7 (sete) contratos inéditos (fls. 38/100 do v. 7 do
TC nº 010.837/2000-8), dos quais é parte e cujas prestações assemelham-se à de apuração de
indébitos fiscais,  tendo-se nesses casos sido estabelecidas as seguintes condições:

Contratante Data Objeto Percentual Fundamentação

DOCAS/ES 01/2000 Identificação  e
recuperação  de  tributos  e
contribuições

20% sobre as economias
tributárias

Inexigibilidade  e
Dispensa
Art.  25,  II,  e  Art.
24, XIII 

IQUEGO 03/1998 Planejamento tributário 20% sobre as economias
tributárias

Dispensa  
Art. 24,  XIII

CEEE 05/1995 Planejamento  tributário,
com  enfoque  na
recuperação de indébitos

Percentual escalonado de
acordo  com  o  valor  das
economias  tributárias
compensadas  e/ou
recuperadas  -  de  11% a
7%

Dispensa  
Art. 24,  XIII

DOCAS/SP 04/1997 Planejamento  tributário  e
apuração  de  economias
fiscais

20% sobre as economias
tributárias

Dispensa  
Art. 24,  XIII
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TRANSERP 11/1995 Apuração  de  economias
fiscais 

25% sobre as economias
tributárias

Inexigibilidade  e
Dispensa
Art.  25,  II,  e  Art.
24, XIII

CETERP 11/1995 Apuração  de  economias
fiscais

25%  dos  valores
encontrados

Dispensa  
Art. 24,  XIII

TELERJ 03/1995 Identificação  e
recuperação de tributos 

19,5%  dos  valores
recuperados

Inexigibilidade  e
Dispensa
Art.  25,  II,  e  Art.
24, XIII

A meu ver,  os  termos  contratuais  anexados  aos  autos  e  acima comentados  somente  vêm
comprovar  que  o  IDORT  não  havia,  anteriormente  ao  ajuste  firmado  com  a  Petrobrás
Distribuidora S.A., em janeiro/1995, prestado serviços de levantamento de indébitos fiscais ou, que
seja,  de  planejamento  tributário.  Isso  quer  dizer  que  o  IDORT foi  contratado  pela  Petrobrás
Distribuidora sem que tivesse experiência anterior na realização da incumbência delegada.

Dessa forma, sua contratação não poderia, como já afirmado em parecer antecedente (fls.
360/363 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8), estar amparada nem no disposto no art. 24, inc. XIII,
nem no art.  25,  inc.  II,  ambos da  Lei  nº  8.666/93,  conforme consta do  termo contratual  (fls.
157/162 do v. 15 do TC nº 010.837/2000-8). 

O fato de o IDORT estar  qualificado estatutariamente  como sociedade civil,  sem fins
lucrativos  e  ter  como  finalidades  o  estudo,  a  pesquisa  e  a  solução  de  problemas  ligados  à
racionalização da administração pública e privada, em todos os seus níveis e aspectos, no quadro do
desenvolvimento administrativo, econômico, ambiental e social do país, bem como a preparação de
pessoal  capacitado  nesse  campo (art.  1º  do  seu  estatuto  –  fls.  31/42  do  v.  14  do  TC  nº
010.837/2000-8)  não  pode  ser  admitido  como  condição  suficiente  para  considerar  legal  sua
contratação, fundada na dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inc. XIII, que assim dispõe: 

‘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.’

A  contratação  direta  amparada  nesse  dispositivo  legal  está  autorizada  desde  que
atendidos,  simultaneamente,  os  pressupostos  expressamente  nele  estabelecidos  como:  (i)  o  fim
buscado pela instituição - pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou recuperação social
do  preso  -,  (ii)  a  inquestionável  capacitação  da  instituição  para  o  desempenho  da  atividade
contratada – inquestionável reputação ético-profissional -,  e (iii) não ser a obtenção de lucro a
disposição preponderante  da  entidade - ausência  de  finalidade  lucrativa.  Acrescente-se,  ainda,
como  quesito  necessário  para  caracterizar  a  excepcionalidade  prescrita  no  inciso  retro
reproduzido, mesmo não constando expressamente do texto legal, a pertinência entre o objeto da
contratação e o ramo de atividade da entidade, isto é, o vínculo entre o fim da instituição e o objeto
contratado.

Esse entendimento é o corrente na jurisprudência desta Corte de Contas, valendo trazer a
linha  de  raciocínio  do  Eminente  Ministro  Marcos  Vinicios  Vilaça,  expressa  no  Relatório  que
acompanha a Decisão nº 830/98-Plenário, a saber:

‘Em princípio, vale dizer que os requisitos para contratação com base no artigo 24, inciso
XIII,  da Lei  nº  8.666/93, não se restringem a ser a instituição brasileira; sem fins  lucrativos;
detentora  de  inquestionável  reputação  ético-profissional;  incumbida,  regimental  ou
estatutariamente,  da  pesquisa,  ensino  ou  desenvolvimento  institucional  ou,  ainda,  dedicada  à
recuperação social do preso.
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A fim de compatibilizar a norma com o ordenamento jurídico vigente, onde se tem, no
campo da Administração pública, o princípio maior da licitação - balizada por princípios outros
como o da impessoalidade, da moralidade - impõe-se uma interpretação rigorosa do dispositivo
legal citado, de modo a exigir que a entidade contratada tenha objetivos condizentes com o objeto
da contratação e estrutura que comporte o cumprimento pessoal dos compromissos assumidos.
(...)

Na hipótese de desconsideração do objeto a ser contratado,  estar-se-á concedendo às
entidades em questão privilégios além daqueles que se pretendeu. Ademais, tal prática provocará
um completo desvirtuamento do instituto da licitação, pois qualquer tipo de serviço poderá ser
contratado  sem  licitação,  bastando  que  a  contratada  possua  os  requisitos  estabelecidos
[expressamente] na lei. Ao se levar em conta somente a característica da contratada, estar-se-á
permitindo, portanto, uma interpretação absurda do inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93,
absolutamente desconforme com o ordenamento pátrio, inclusive a Carta Magna.’ (grifo nosso)

No caso dos autos, deve-se indagar, portanto, sobre a existência ou não de nexo entre o
dispositivo legal que se comenta, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado, de modo
que se possa, então, deliberar sobre a licitude da contratação efetuada. De plano, verifica-se que o
objeto  do  contrato  firmado  com  o  IDORT  não  diz  respeito  à  pesquisa,  ao  ensino,  ao
desenvolvimento institucional ou à recuperação do preso nem tampouco guarda estrita relação
com as  finalidades  a  que se  presta  a contratada.  Dessa forma,  não se mostram atendidos  os
requisitos necessários a evidenciar a situação de dispensa prevista no inc. XIII, art. 24 da Lei de
Licitações. 

Não vislumbro, também, a possibilidade do enquadramento do contrato na hipótese de
inexigibilidade de licitação, admitida pelo art. 25 da Lei nº 8.666/93, por entender que o Instituto
em referência não detinha à época da contratação a notória especialização que o inciso II do
referido artigo da Lei elenca como condição para caracterizar a inviabilidade de competição e
assim justificar a inexigibilidade de licitação. Para avaliar o acerto dessa conclusão, vale reler o
art. 25 da Lei nº 8.666/93, que dispõe:

‘Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para
serviços de publicidade e divulgação;

(...)
§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no

campo  de  sua  especialidade,  decorrente  de  desempenho  anterior,  estudos,  experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado
à plena satisfação do objeto do contrato.’

Assente está que para caracterizar como regular um contrato de prestação de serviços
com invocação da inexigibilidade de licitação, por força de inviabilidade de competição resultante
da  situação  prevista  no  inciso  II  do  art.  25,  é  necessária  a  presença  concomitante  de  três
requisitos: a notória especialização da empresa, a singularidade do serviço a ser prestado, e seu
enquadramento na lista de serviços técnicos especializados constante do art. 13 da Lei. 

Os gestores da Petrobrás, com o intuito de amparar a contratação do IDORT, alegaram
que somente no ano de 2001, mediante a Decisão nº 695/2001-Plenário, este Tribunal pacificou
entendimento  quanto  à  necessidade  de  licitação  prévia  para  a  contratação  dos  serviços  de
levantamento de ativos fiscais, visando a sua compensação tributária, como se tal decisum tivesse
o condão de autorizar o descumprimento dos ditos requisitos e, assim, mitigar toda e qualquer
contratação anterior de objeto semelhante com inexigibilidade de licitação.
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Decerto, não pode ser esse o tratamento a ser dispensado ao caso em exame. Há de se
ressaltar que se discutia naquela oportunidade somente a natureza do serviço de planejamento
tributário, se singular ou não, restando intacto o entendimento já consolidado sobre a necessidade
de serem observados os demais requisitos estabelecidos no inc.  II e § 1º do art.  25 da Lei de
Licitações para se contratar com inexigibilidade de licitação, dentre eles a notória especialização
do profissional ou da empresa a ser contratada.

E  como  verificar  a  notória  especialização  da  pretensa  contratada?  Examinando  seu
passado,  isto  é,  verificando,  de  forma  objetiva,  a  ocorrência  do  desenvolvimento  de  serviços
semelhantes em outras oportunidades, a capacitação da equipe que será disponibilizada e outras
condições  que  possam  evidenciar  a  sua  experiência  na  matéria  a  ser  explorada  e  o  seu
reconhecimento  no mercado,  de forma a permitir  ao administrador inferir  que  seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado para aquele ajuste em especial. 

Tal  situação,  entretanto,  não ficou demonstrada nos autos,  ao contrário,  o  que restou
comprovado dos termos contratuais juntados pelo próprio Instituto e pelos responsáveis é que o
IDORT não tinha atuado anteriormente em causa com objeto de mesma natureza do contratado
com a Petrobrás Distribuidora. 

Assim, além de considerar que o serviço em tela não pode ser compreendido como de
natureza singular, pelas razões por mim já explicitadas em manifestação anterior (fls. 360/363 do
v. p. do TC nº 010.837/2000-8), não vejo como reputar que teria o IDORT notória especialização
na prestação de tais serviços quando contratado por aquela Companhia. 

Sustento,  outrossim,  não  ser  a  Decisão  nº  695/2001-Plenário  o  marco  de  quando  o
Tribunal veio a considerar como ordinário o serviço de levantamento de indébitos fiscais, pois o
entendimento desta Corte acerca de notória especialização e singularidade de serviço é bastante
claro  e  provém de  interpretação de  dispositivo  do  então  Decreto-lei  nº  200/67,  como pode-se
observar da Súmula nº 39, que transcrevemos a seguir:

‘A dispensa de licitação para a contratação de serviços com profissionais ou firmas de
notória especialização, de acordo com alínea ‘d’ do art. 126, § 2º, do Decreto-lei 200, de 25/02/67,
só  tem lugar  quando se  trate  de  serviço  inédito  ou  incomum,  capaz  de  exigir,  na  seleção  do
executor  de  confiança,  um  grau  de  subjetividade,  insuscetível  de  ser  medido  pelos  critérios
objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação.’

Não bastasse a burla à licitação para a contratação do IDORT, está a apoiar o meu
entendimento acerca da ilegalidade do ajuste o fato de que não foi a Companhia que identificou a
necessidade dos serviços e buscou o Instituto, solicitando-lhe proposta específica para a realização
da atividade em referência. Conforme se observa do trecho da Ata de reunião da Diretoria da
Petrobrás Distribuidora S.A., de 27/12/1994 (fls. 235/271, em especial fls. 263/264, do v. p. TC nº
010.837/2000-8), transcrito a seguir, a iniciativa de encaminhar proposta foi do IDORT, sendo que
o  documento  ainda  se  referia  à  oferta  de  diversos  serviços  técnicos,  dentre  os  quais  o  de
consultoria na área tributária, vejamos:

‘21º)  INSTITUTO  DE  ORGANIZAÇÃO  RACIONAL  DO  TRABALHO  DO  RIO  DE
JANEIRO  –  IDORT-RJ – Contrato  de  Prestação  de  Serviços  de  Consultoria  Técnica
Especializada – (Pauta  nº  612/94) –  O  Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de  Negócios  dirigiu
documento  interno  (DFIN-388/94,  de  22.12.94)  à  Diretoria  informando,  inicialmente,  que  o
Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro IDORT-RJ, sociedade sem fins
lucrativos,  encaminhou proposta (IDT-180/94,  de 26.10.94) de prestação de serviços técnicos
especializados  para  várias  atividades,  bem  como  o  correspondente  assessoramento  no  que
concerne à aplicação e desenvolvimento de programas de treinamento. Logo depois, esclarece que,
dentre os trabalhos ofertados, se inclui consultoria na área tributária, que de certo modo tem
encontrado receptividade do mercado,  face  ao ganho financeiro obtido por  várias  empresas,
decorrente da identificação e recuperação de valores relativos a tributos indevidamente cobrados
e/ou pagos. A seguir, frisa que, objetivando avaliar todos os aspectos inerentes ao assunto, aquele
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Diretor  orientou  as  Superintendências  de  Controle  Financeiro  (SCF)  e  Jurídica  (SJD)  e  a
Comissão de Planejamento Tributário (COPLAT) no sentido de manterem contatos preliminares
com  o  IDORT-RJ.  (...)Outrossim,  enfatiza  que,  considerando  que  as  condições  financeiras
fixadas  pelo  IDORT-RJ  para  prestação  dos  serviços  (comissão  de  18%  sobre  os  valores
efetivamente recuperados) estão abaixo das praticadas pelo mercado e que o conceito desfrutado
pelo IDORT-RJ, além de credenciar para tal tarefa, sinaliza que os dados a que tiver acesso serão
tratados com a reserva e confidencialidade necessárias, o contrato de prestação de serviços deve
ser celebrado com a aludida instituição.’ (grifo nosso)

Ainda  de  acordo  com  o  que  consta  da  referida  Ata,  fica  bem  caracterizado  que  a
Companhia aceitou na íntegra a proposta do Instituto, inclusive quanto ao percentual cobrado,
deixando,  em  conseqüência,  de  adotar  medidas  cautelares  com  vistas  ao  levantamento  dos
possíveis  valores  dos  tributos  a  serem recuperados  (no  contrato  em exame,  as  ações  estavam
voltadas para a recuperação do percentual do FINSOCIAL recolhido a maior) e, assim, conhecer a
real magnitude da importância que poderia ser repassada à futura contratada, que no caso foi de
R$ 44 milhões.

Aproveito o conteúdo dessa Ata também para contestar alegação de defesa apresentada
pelos Srs. Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy (fls.
414/447 do v.  17 do TC nº 010.837/2000-8) quanto à motivação da Companhia para firmar o
contrato de consultoria especializada com o IDORT. Eles afirmam que a contratação deu-se em
função  de:  (i)  a  área  tributária  da  Empresa  ser  uma  das  mais  vulneráveis,  com  freqüência
causadora de gastos excessivos e indevidos; e (ii) os profissionais de tributos das estatais não
terem,  muitas  vezes,  o  embasamento,  o  rigor  ou  mesmo a  experiência  e  a  especialização  das
empresas de consultorias privadas.

Primeiramente,  cabe  aqui  registrar  que  foi  unidade  da  Petrobrás  Distribuidora  que
realizou o levantamento dos valores e dos tributos recolhidos a maior, cabendo ao IDORT elaborar
pareceres acerca da viabilidade e legalidade de se efetuar o recolhimento dos indébitos. O trabalho
do  Instituto  consistiu  em  apresentar  os  fundamentos  legais,  normativos,  jurisprudenciais  e
doutrinários  que  estariam a  apoiar  a  pretensão  da  Companhia.  Quanto  a  esses  fundamentos
jurídicos exibidos pelo IDORT, parece-nos que a Superintendência Jurídica da própria Companhia
já  os  conhecia  ou,  ao  menos,  tinha  competência  para  buscá-los,  tanto  é  assim  que  em  caso
semelhante,  que  envolvia  matéria  controversa,  a  Diretoria  da  Empresa  autorizou  a  dita
Superintendência a  ajuizar ação, em tempo exíguo, visando discutir a legalidade de cobrança de
supostos débitos  tributários, da ordem de CR$ 9 bilhões, em razão de compensação a maior do
valor recolhido a título de encargo relativo à Taxa Referencial Diária – TRD. Corroborando o aqui
exposto está o trecho da Ata a seguir transcrito (fls. 235/271, em especial fls. 240/241, do v. p. do
TC nº 010.837/2000-8):

‘3º) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Notificacões Fiscais   - (Pauta nº 594/94) - O
Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de  Negócios  dirigiu  documento  interno  (DFIN-372/94,
de 12.12.94) à Diretoria apresentando,  em anexo,  o DIB-SJD-1837/94,  de 08.12.94, através do
qual o Superintendente Jurídico dá conhecimento de que a Companhia, em 11.03.94, foi notificada
pela Secretaria da Receita Federal (Ag. Tijuca) para, no prazo de trinta dias, contados da data da
intimação,  recolher  aos  cofres  da  União  supostos  débitos  tributários,  no  valor  total  de
CR$8.817.982.033,35 (oito bilhões oitocentos e dezessete milhões novecentos e oitenta e dois mil
trinta e três cruzeiros reais e trinta e cinco centavos), em razão de ter compensado a maior o
valor recolhido a título de encargo relativo à Taxa Referencial Diária - TRD, acumulada entre a
data da ocorrência do fato gerador e a dos vencimentos dos tributos e contribuições federais,
pagos a partir de 04.02.91. Esclarece que, ante a existência de controvérsia legal a respeito da
matéria,  a  Superintendência  Jurídica  (SJD),  devidamente  autorizada,  ajuizou  em  13.04.94
Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar inaudita altera pars contra a União Federal,
preparatória da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal, na qual pudesse discutir a
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legalidade  da  cobrança  em  questão,  sem  a  ameaça  de  cobrança  ou  constrangimentos  de
inscrição daqueles valores nos Órgãos da Dívida Ativa da União, circunstância que impediria a
Companhia  de  ter  Certidão  Negativa  de  Débitos  Fiscais  e  ainda  de  participar  de  licitações
públicas.  Acrescenta que a Medida Cautelar foi distribuída à 9ª Vara Federal, cujo Juiz titular
concedeu parcialmente a liminar requerida, no sentido de que fosse sustada a exigibilidade do
crédito tributário pretendido pela Receita Federal, até o julgamento definitivo da ação principal e
sua proposta no prazo de trinta dias, sob pena de cassação da liminar. Registra que a ação foi
ajuizada em 13.05.94, dentro do prazo legal, encontrando-se, atualmente, em tramitação regular.
Apresenta nos parágrafos 5 a 12 do DIB em tela o andamento do processo acrescentando que, face
às repercussões que do caso poderão advir para a Companhia, antes de uma definição sobre o
pedido no Mandado de Segurança, no Agravo de Instrumento ou na própria Ação Criminal, a SJD
julga  prudente,  se  possível, efetuar o depósito judicial  da  quantia  exigida,  em  torno  de
R$15.526.759,57,  equivalente  a  24.154.884,22  UFIRs,  a  fim  de  evitar  os  referidos
constrangimentos, vez que,  a qualquer instante,  na hipótese de decisão favorável à Companhia
naquelas  medidas  judiciais,  tal  valor  poderá  ser  levantado  provisória  ou  definitivamente.
Acolhendo tal sugestão, adianta que o Diretor Financeiro e de Suporte de Negócios, em parecer
exarado no próprio DIB-SJD-1837/94, dia 12 p.p., autorizou a emissão do correspondente cheque,
em articulação  com a  Superintendência  de  Operações  Financeiras  (SOF).  Ante  o  exposto,  dá
ciência dos fatos ocorridos à Diretoria, considerando a importância do assunto de que se trata.
DECISÃO: A Diretoria tomou conhecimento, resolvendo determinar à Superintendência Jurídica
(SJD) que mantenha a Diretoria informada sobre a evolução e desfecho do processo de que se
trata.’ (grifo nosso)

Com  esses  elementos,  concluo  pela  ausência  de  adequada  motivação  da  Petrobrás
Distribuidora S.A. para concretizar a terceirização da consultoria junto ao IDORT, e de amparo
legal para contratar o dito Instituto com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Mas o que, a
nosso ver, torna manifesta a ilegalidade de tal contratação é a incompatibilidade entre os serviços
prestados e os valores remunerados. 

Encontram-se acostados aos autos (fls. 03/22 e 59/122 do v. 2 do TC nº 010.837/2000-8),
Parecer  e  Levantamentos  de  valores  do  FINSOCIAL  a  serem  compensados,  elaborados  pelo
IDORT e entregues à Petrobrás Distribuidora. Do exame dessas peças pode-se chegar, ao nosso
sentir,  somente  a  uma  conclusão:  é  intolerável  considerar  R$  44  milhões  valor  razoável  de
retribuição para a execução de serviços daquela natureza, que, diga-se, referem-se a um único
assunto  –  recuperação  de  valores  do  FINSOCIAL recolhidos  a  maior  pela  Empresa.  Inexiste
justificativa para uma instituição como o IDORT,  sem fins lucrativos, exigir como pagamento o
valor de R$ 44 milhões e, pior, uma empresa como a Petrobrás Distribuidora defender a justeza de
tal remuneração pela contraprestação dos serviços que ora se verifica. É clara a cobrança e o
pagamento de importância indevida.

E mais, os termos de contratos, anexados ao presente pelos responsáveis arrolados e pelo
Instituto,  cujos  objetos  e  percentuais  de  remuneração  assemelham-se  ao  arbitrado  entre  a
Petrobrás Distribuidora e o IDORT, não se prestam para demonstrar nem a regularidade nem a
compatibilidade do preço pago com os praticados pelos demais órgãos e entidades. Primeiramente
porque para se concluir a esse respeito deve-se conhecer o valor nominal retribuído às contratadas
em virtude da prestação dos serviços, informação essa que não consta dos autos e, também, porque
a pesquisa  às  contratações  realizadas  pela  Administração  Pública  foi  efetuada  somente  pelas
partes  interessadas  no  processo,  que  certamente  não  têm isenção  inquestionável,  o  que  deixa
dúvida quanto à existência, para fins de comparação, de outros ajustes cujas condições fossem
mais vantajosas para a Administração.

Por derradeiro, passo, a seguir, a relatar, em ordem cronológica, alguns fatos relevantes
concernentes  à  contratação  do  IDORT pela  Petrobrás  Distribuidora  e  que  fortalecem  o  meu
entendimento a respeito da sua irregularidade e desvantajosidade:
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16/01/1995 -  assinatura do contrato entre Petrobrás Distribuidora e IDORT;
07/03/1996 - o  IDORT encaminhou  à  Petrobrás  Distribuidora  estudo  jurídico  sobre  a

recuperação  do  FINSOCIAL,  posicionando-se  favoravelmente  à  recuperação  do  indébito  do
FINSOCIAL, pela compensação do COFINS;

13/05/1996 - o  IDORT  envia  estudo  complementar  (fls.  04/22  do  v.  2  do  TC  nº
010.837/2000-8);

29/08/1996 - a  Gerência  Jurídica  da  Petrobrás  Distribuidora  impetrou  ação  ordinária
junto à 9ª Vara Federal/Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Todas as medidas judiciais
foram adotadas pela própria Petrobrás Distribuidora (fls. 23/49 do v. 2 do TC nº 010.837/2000-8). 

09/04/1997 - a  Secretaria  da  Receita  Federal  publica  Instrução  Normativa  nº  32/97,
convalidando  as  compensações  do  FINSOCIAL  com  os  valores  do  COFINS  (Relatório  de
Auditoria, fl. 14 do v. p. do 010.837/2000-8);

08/05/1997 - o  Sr.  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  então  Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de
Negócios,  envia  Nota  aos  Diretores,  informando do ajuizamento  da  ação e  da  expectativa  da
Gerência Jurídica da Petrobrás Distribuidora quanto ao proferimento de sentença favorável  à
Empresa,  ainda no mês  de  maio,  em razão de  a  Receita  Federal  ter  emitido  duas  Instruções
Normativas,  sendo  que  uma disciplinava  no  sentido  de  aquela  Secretaria  não  mais  constituir
créditos tributários de alguns tributos, dentre os quais o FINSOCIAL, e a outra convalidando a
compensação já efetivada pelo contribuinte do FINSOCIAL, na parte reconhecida inconstitucional,
com o COFINS devido (fl.148 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8);

09/05/1997 - o  Sr.  Reynaldo  Vilardo  Aloy,  então  Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de
Negócios,  mediante  despacho  à  unidade  da  Petrobras  Distribuidora,  determina  a  adoção  de
providência  para  as  compensações  e  pagamento  ao  IDORT  (fl.148-verso  do  v.  p.  do  TC  nº
010.837/2000-8);

25/06/1997 – data do primeiro pagamento efetuado ao IDORT (fl. 20 do v. p. do TC nº
010.837/2000-8);

12/11/1997 - sentença  proferida  na  ação  ordinária  impetrada  pela  Petrobrás
Distribuidora S.A., sendo-lhe favorável em parte (fl. 14 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8);

28/11/1997 - a  União entrou com Embargos de  Declaração contra  a decisão do juízo
singular (fl. 14 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8);

10/06/1998 - edição  da  Medida  Provisória  nº  1.621-36/98,  a  qual  pacificou  o
entendimento sobre o direito à compensação do FINSOCIAL (alegação de defesa dos Srs. Orlando
Galvão Filho, Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques e Djalma Bastos de Morais
– fls. 450/488 do v. 17 do Tc nº 010.837/2000-8);

05/05/1999 - data  do  último pagamento  efetuado ao IDORT (fl.  20  do  v.  p.  do  TC nº
010.837/2000-8);

29/02/2000 - a 2ª Turma do  TRF, por unanimidade, confirmou a Sentença de Primeiro
Grau, reconhecendo o direito de a Petrobrás Distribuidora compensar os recolhimentos indevidos
feitos a título de FINSOCIAL com a COFINS (fl. 14 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8).

Vê-se, de pronto, que os pareceres elaborados pelo IDORT tinham como única questão os
indébitos fiscais advindos do recolhimento a maior do FINSOCIAL, embora alegue-se que o objeto
do contrato envolvia serviços mais amplos. Tais pareceres embasaram ação ordinária interposta
pela Gerência Jurídica da própria Petrobrás Distribuidora. Antes de proferida qualquer sentença
na demanda  ajuizada,  foi  publicada  Instrução  Normativa  pela  Secretaria  da  Receita  Federal,
convalidando as compensações do FINSOCIAL com os valores do COFINS, tendo tal normativo
motivado determinação do então Diretor Financeiro e de Suporte de Negócios da Companhia no
sentido de que fossem adotadas providências para as compensações,  na via administrativa,  do
FINSOCIAL e iniciados os pagamentos ao IDORT. Observa-se que todos os pagamentos ao IDORT
(de junho de 1997 a maio de 1999) deram-se em razão da recuperação e do aproveitamento dos

59



                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 010.837/2000-8

indébitos do FINSOCIAL ainda na via administrativa, pois a sentença inicial na ação ordinária
ajuizada  pela  Petrobrás  Distribuidora,  suspensa  pelos  Embargos  de  Declaração  opostos  pela
União,  foi  confirmada  somente  em  fevereiro  do  ano  de  2000.  Deve-se  atentar,  por  fim,  que
pagamentos foram realizados ao IDORT mesmo após a edição da Medida Provisória nº 1.621-
36/98, de junho de 1998, a qual, consoante informação e jurisprudência trazida pelos gestores da
Companhia, pacificou o entendimento sobre o direito à compensação do FINSOCIAL

Portanto,  ao  contrário  de  o  contrato  com  o  IDORT  resultar  em  economia  para  a
Petrobrás  Distribuidora  da  ordem  de  R$  267  milhões,  como  afirmam  as  partes  envolvidas,
acarretou um prejuízo de R$ 44 milhões, visto não vislumbrar como o trabalho da Instituição possa
ter trazido qualquer vantagem que legitime o valor da sua remuneração. A disputa judicial, que
seria a justificativa para a contratação dos pareceres do IDORT, não impediu a recuperação ou a
compensação dos indébitos do FINSOCIAL já pela via administrativa.

III
Considerando as diversas irregularidades destacadas nos autos, em especial o prejuízo

causado  ao  Erário  em  decorrência  do  superfaturamento  na  contratação  do  IDORT,  ante  a
incompatibilidade entre os serviços prestados e o valor da remuneração, manifesto minha anuência
às conclusões e à proposta de encaminhamento formulada pela 1ª Secex, constante dos itens 45,
alíneas ‘i’, a ‘v’, e 46, alíneas ‘a’ a ‘l’ (fls. 285/328 do v. p. do TC nº 010.837/2000-8), sugerindo
em acréscimo o que se segue:

a) conhecer dos recursos de revisão interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU,
com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei nº 8.443/92, para, no mérito, dar-lhes provimento,
tornando insubsistentes  a  Decisão nº  569/99 –  Plenário,  Sessão de  25.08.99,  e  a  deliberação
proferida pela 1ª Câmara, Sessão de 10.03.1998, Relação nº 004/98, no que se refere à gestão dos
Srs.  Orlando  Galvão  Filho,  João  Augusto  Rezende  Henriques,  Reinaldo  Vilardo  Aloy,  Djalma
Bastos de Morais, José Ferreira da Silva, mantendo-se os demais termos dos referidos julgados;

b) julgar irregulares as contas de responsabilidade dos Srs. Orlando Galvão Filho, João
Augusto Rezende Henriques, Reinaldo Vilardo Aloy, Djalma Bastos de Morais, José Ferreira da
Silva, relativas aos exercícios de 1994 e 1995, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso
III, alínea ‘b’, da Lei nº 8.443/92.”

É o Relatório.

VOTO

Registro, de início, que trago à consideração deste Colegiado para julgamento simultâneo
três processos: TC 010.837/2000-8, referente a uma Tomada de Contas Especial, e TC’s 008.952/1995-
7 e 006.648/1996-7, referentes a Recursos de Revisão interpostos pelo Ministério Público junto a este
Tribunal  nas  contas  da  Petrobras  Distribuidora  S.A.  relativas  aos  exercícios  de  1994  e  1995,
respectivamente, em decorrência de atos praticados naqueles anos.
2. Originariamente relator do TC 010.837/2000-8, fui designado, por sorteio, também relator
dos mencionados Recursos de Revisão,  em razão de questão de ordem submetida ao Plenário em
Sessão de 28/4/2004, em face da dependência das matérias discutidas.
3. O TC 010.837/2000-8 trata de Relatório de Auditoria realizada na Petrobras Distribuidora
S.A.,  nas  áreas  de  licitações,  contratos  e  controles  internos,  com  o  escopo  de:  1)  averiguar  a
regularidade dos procedimentos ligados à contratação, por dispensa de licitação, com fundamento no
art. 24, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93, do Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT/RJ,
para a prestação de serviços de consultoria para recolhimento de indébitos fiscais, bem como analisar a
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execução do contrato; 2) examinar as operações de financiamento de fluxo de caixa promovidas pela
Empresa, envolvendo a aquisição de álcool etílico anidro carburante (AEAC) e álcool etílico hidratado
carburante (AEHC); e 3) conhecer e verificar a adequação dos controles internos da Companhia.
4. Apreciado pela 2ª Câmara, em Sessão de 19/7/2001, foi proferida a Decisão nº 156/2001-2ª
Câmara,  que,  entre  outras providências,  determinou a conversão dos  autos em Tomada de Contas
Especial,  assim  como  a  citação  e  a  audiência  de  diversos  responsáveis  em  decorrência  de
irregularidades verificadas nos anos de 1997, 1998 e 1999.
5. Na mesma auditoria,  foram apuradas irregularidades relativas aos exercícios de 1994 e
1995,  cujas  contas  já  se  encontravam  julgadas,  relativas  à  contratação  direta  do  IDORT/RJ
(autorização para contratação em dezembro de 1994 e assinatura do contrato em janeiro de 1995),
razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público para que avaliasse a conveniência
da interposição de Recurso de Revisão.
6. Assim, nos termos do art. 283, caput, do Regimento Interno, foi instaurado o contraditório,
mediante a abertura de prazo aos responsáveis para o oferecimento de contra-razões recursais, em
razão das seguintes irregularidades identificadas por ocasião da realização da auditoria objeto do TC
010.837/2000-8, todas referentes à contratação do IDORT/RJ:

a) contratação por dispensa de licitação, sem fundamentação legal;
b) não elaboração de projeto básico do serviço;
c)  fixação  do  preço  do  serviço  em termos  de  um valor  percentual  aplicado  sobre  os

benefícios financeiros auferidos em decorrência dos serviços prestados;
d) conveniência e oportunidade da contratação, nos moldes como foi realizada, havendo

jurisprudência firmada sobre a recuperação do indébito do FINSOCIAL.
7. O Ministério Público fundamentou os Recursos de Revisão no seguinte trecho do Voto que
embasou a Decisão nº 156/2001-2ª Câmara:

“12. Verifica-se, pois, ser direito líquido e certo a devolução de parcelas indevidamente
recolhidas a título de FINSOCIAL, em função da majoração da alíquota definida pelas Leis nºs
7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.

13.  Assim,  considerando  que  não  haveria  necessidade  de  quaisquer  exercícios  de
interpretação legal para garantir à BR Distribuidora o sucesso nas demandas judiciais que teriam
que ser ajuizadas, em face da jurisprudência firmada no âmbito do Poder Judiciário, bem como
que  o  ponto  de  partida  para  o  processo  de  apuração  e  quantificação  dos  valores  a  serem
reclamados  eram  os  registros  contábeis  da  própria  Empresa,  tenho  por  inoportuna  e
antieconômica a contratação do IDORT/RJ. 

14. A propósito, cabe salientar que a decisão da diretoria que aprovou a contratação do
IDORT/RJ  foi  adotada  em  reunião  de  27.12.94.  Por  conseguinte,  a  audiência  proposta  pela
unidade técnica, se não acolhidas as razões de justificativa eventualmente encaminhadas pelos
responsáveis, produziria efeitos negativos em relação às contas da Entidade relativas ao exercício
1994.  Todavia,  tais  contas  já  foram  julgadas  regulares  com  ressalva  em  Sessão  Plenária  de
25.08.99 (Decisão nº 569/99 – TCU – Plenário, Ata nº 38/99, Relator o Ministro Walton Alencar
Rodrigues).  Portanto,  quaisquer  providências  a  serem adotadas  naqueles  autos  requereriam a
interposição do competente recurso de revisão pelo Ministério Público junto ao TCU.

15. Idêntica consideração cabe no caso das contas referentes ao exercício de 1995, ano
em que o contrato com o IDORT/RJ foi assinado (16.01.95). O processo foi julgado regular com
ressalva em 1998, conforme Relação nº 006/98 – 1ª Câmara, do Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva.

 16. Por outro lado, no tocante aos valores despendidos com o contrato, cabe registrar que
o  referido  Instituto  efetivamente  prestou  serviços,  cabendo,  em  contrapartida,  por  eles  ser
remunerado, o que me leva a considerar não ser devida a devolução do valor inicial registrado no
contrato, ou seja, R$ 600.000,00. Aliás, como salientado pela equipe de auditoria, este valor pode
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ser  aceito  como  razoável  para  serviços  da  espécie,  inclusive  se  comparados  com  aqueles
constantes  do TC 005.168/2000-5,  em que este  Tribunal  fez uma radiografia dos contratos de
consultoria firmados pela administração pública no período de 1997 a 1999.

17. A segunda consideração que julgo pertinente fazer refere-se à fundamentação legal
utilizada para a contratação do IDORT/RJ por dispensa de licitação (art. 23, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93). Quanto a este aspecto, acolho integralmente as conclusões da equipe de auditoria no
sentido de que o Instituto não demonstrou possuir inquestionável reputação ético-profissional na
área objeto do contrato, conforme exigência da Lei de Licitações e entendimento desta Corte de
Contas. A propósito, os AFCEs promoveram pesquisa que permitiu verificar que, nem mesmo após
a assinatura do contrato em pauta, o IDORT/RJ firmou avença de objeto igual ou similar com
outro  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  Federal.  Todavia,  aplica-se  ao  caso  o
entendimento expresso nos itens 14 e 15 retro, haja vista que as contas estão julgadas.

18. A terceira consideração relaciona-se à inobservância de dispositivo da Lei nº 8.666/93
que,  sem  a  menor  sombra  de  dúvida,  permitiu  o  pagamento  de  valores  abusivos  com  os
aditamentos ao contrato inicial. Trata-se da ausência de elaboração do respectivo projeto básico,
de forma a permitir a perfeita caracterização do serviço a ser contratado e, consequentemente, que
fosse aquilatada a remuneração justa. Adicionalmente, a fixação do preço do serviço como um
percentual do valor dos benefícios financeiros a serem auferidos, além de não encontrar guarida
no Estatuto de Licitações, coloca a administração em situação de incerteza quanto às importâncias
que  serão  despendidas,  com  conseqüente  impossibilidade  de  programação  orçamentária  e
financeira.  Deixa  de  ser  preservada,  assim,  a  transparência  dos  atos  dos  gestores  da  BR
Distribuidora,  ferindo-se  o  princípio  constitucional  da  publicidade,  bem como  o  princípio  da
supremacia  do interesse  público  sobre  o privado.  Quanto  a este  aspecto,  também se  aplica  o
entendimento expresso nos itens 14 e 15 retro.”

8. Além dos fatos a serem tratados no âmbito dos Recursos de Revisão, os responsáveis de
exercícios subseqüentes foram cientificados da formação do volume 14 do TC 010.837/2000-8 (cópia
do volume 2 do TC 008.780/1999-4, referente às contas da Petrobras Distribuidora S.A., exercício de
1998),  contendo  documentos  essenciais  ao  exame  de  mérito  das  questões  discutidas  no  referido
processo,  assim  como  nos  TC’s  008.952/1995-7  e  006.648/1996-7.  Assim,  considerando  que  as
informações constantes desse novo volume poderiam afetar o julgamento de mérito dos processos, foi
aberta  oportunidade  para  a  apresentação de  novos  esclarecimentos,  de  modo a  assegurar  o  pleno
exercício das respectivas defesas.
9. Há,  ainda,  um  conjunto  de  informações  apresentadas  em  atendimento  à  sugestão  de
diligência  do  Procurador-Geral,  acerca  da  adequação  e  razoabilidade  do  preço  cobrado  pelo
IDORT/RJ, para que o Parquet pudesse se pronunciar em relação a esse preço, que passou a formar o
volume 15 do TC 010.837/2000-8.
10. Presentes neste Tribunal as contra-razões apresentadas em decorrência dos Recursos de
Revisão interpostos pelo Ministério Público, bem como os novos esclarecimentos aduzidos em função
dos  elementos  constantes  do  volume 14 do TC 010.837/2000-8,  determinei  à  Serur  o  exame dos
Recursos, assim como que se manifestasse sobre todos os aspectos constantes dos três processos, de
modo a assegurar a perfeita compreensão dos fatos, mediante a elaboração de uma única instrução para
os três processos.
11. Cabe registrar que permaneceram em exame no TC 010.837/2000-8 possíveis prejuízos
causados  à  Petrobras  Distribuidora  S.A.  em razão  dos  seguintes  pagamentos:  ao  IDORT/RJ,  sem
cobertura contratual, uma vez que o 2º, 3º e 4º aditivos ao contrato original haviam sido assinados
quando este já não vigia, e por preços desproporcionais entre o serviço prestado e a remuneração paga;
e a diversos usineiros em razão de acréscimos promovidos nos preços do AEAC (álcool etílico anidro
carburante)  e do AEHC (álcool  etílico hidratado carburante),  quando do aditamento dos  contratos
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indicados, obrigando a BR a assumir o ônus de preços elevados, quando a tendência do mercado era de
queda e os contratos originais haviam sido negociados por preços inferiores.
12. Permaneceram, ainda, com relação ao contrato com o IDORT/RJ, audiências em razão da
celebração do 2º aditivo quando o contrato original já não mais vigia; da ausência de publicação do
referido aditivo no DOU, em desacordo com o princípio da publicidade e com o parágrafo único do
art.  61  da  Lei  nº  8.666/93;  de  aditamentos  contratuais  efetuados  em  percentuais  superiores  ao
permitido pelos §§ 1º e 2º do art. 65 da mencionada Lei; e também em razão de gestão temerária e
interferência dos interesses da área financeira sobre a operacional, nas operações de financiamento de
capital de giro para aquisição de álcoois.
13. Para  facilitar  a  compreensão  dos  diversos  fatos  em  discussão  nos  autos,  divido  esta
manifestação em tópicos,  registrando,  por  oportuno,  que  o  volume de  documentos  juntados pelos
responsáveis é significativo,  inclusive em razão da fase de apresentação de alegações de defesa e
razões de justificativa em atendimento à Decisão nº 156/2001-2ª Câmara, e que foram apresentados
esclarecimentos em mais de uma oportunidade, também por meio de vários memoriais, demandando
tempo além do previsto para a sua integral leitura. Alguns desses esclarecimentos são repetição de
informações constantes dos autos, o que só foi possível perceber após sua respectiva leitura.

QUESTÕES PRELIMINARES

14. Tanto  na  fase  de  apresentação de  alegações  de  defesa  e  de  razões  de  justificativa  em
atendimento à Decisão nº 156/2001-2ª Câmara, quanto na de contra-razões recursais nos Recursos de
Revisão e na de novos esclarecimentos em decorrência da juntada do volume 14 ao TC 010.837/2000-
8, foram suscitadas questões preliminares, conforme bem explicitado na instrução elaborada no âmbito
da Serur (item 10 do Relatório precedente).
15. Registro, de início, minha concordância com as conclusões da referida instrução, no que se
refere às preliminares suscitadas.
16. O fundamento para os Recursos de Revisão é a superveniência de fato novo com eficácia
sobre a prova produzida, devidamente indicada na peça recursal, nos termos do art. 35, inciso III, da
Lei nº 8.443/92, haja vista que fato novo, para essa finalidade, é aquele pré-existente ao julgamento
(das contas), porém desconhecido do julgador. Nesse sentido, ainda que a contratação do IDORT/RJ
tenha sido decidida em dezembro de 1994, formalizada em janeiro de 1995 e tenha produzido seus
efeitos de 1997 a 1999, somente veio a ser conhecida por este Tribunal por ocasião da auditoria objeto
do TC 010.837/2000-8.
17. Nesse sentido, ainda, também não há que se falar em impossibilidade de reapreciação da
matéria em face do princípio da segurança jurídica operada pela coisa julgada. Houve total observância
ao dispositivo legal que ampara a interposição desses Recursos de Revisão pelo Ministério Público,
tanto no aspecto temporal (interposição no prazo de 5 anos após o julgamento das contas), quanto no
preenchimento do requisito específico de admissibilidade indicado no inciso III do art. 35 da Lei nº
8.443/92, como acima mencionado.
18. As questões tratadas em cada processo são distintas, ainda que mantenham estreita relação
entre si. Dessa forma, as irregularidades apontadas na Decisão nº 156/2001-2ª Câmara diferem das que
estão  sendo  tratadas  nos  Recursos  de  Revisão,  sendo  que  as  alegações  de  defesa  e  as  razões  de
justificativa apresentadas anteriormente pelos responsáveis referem-se a fatos que não serão objeto de
apreciação no âmbito desses Recursos. Assim, não é necessária a apreciação prévia dos elementos
constantes  do  TC  010.837/2000-8  para,  então,  proceder-se  à  análise  das  contra-razões  recursais.
Saliente-se,  a  propósito,  que  a  estreita  relação  das  questões,  que  não  são  idênticas,  motivou  a
apresentação da questão de ordem ao Plenário, anteriormente mencionada, de modo a permitir o exame
por um único relator. 
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19. Não  houve  qualquer  prejuízo  à  defesa  dos  responsáveis  em razão  de  não  terem sido
ouvidos antes da conversão do TC 010.837/2000-8 em TCE. Essa medida amolda-se ao previsto no art.
47 da Lei nº 8.443/92 e não constitui pré-julgamento das questões de fato e de direito. Ademais, e a
título de esclarecimento, a TCE serve como simples instrumento de apuração, podendo até mesmo ser
arquivada ou julgada regular com quitação plena, de ofício, pelo Tribunal, sem que o responsável dela
tome conhecimento. No presente caso, a oitiva dos responsáveis por meio de tal instrumento visa a
carrear  aos  autos  elementos  suficientes  para  formação  de  juízo  definitivo  de  mérito  acerca  das
irregularidades identificadas no decorrer da auditoria.
20. Importa registrar, ainda, que a solidariedade apontada nos ofícios de citação decorre da
aprovação  dos  atos  questionados  em  reunião  de  diretoria,  oportunidade  em  que  as  matérias  são
apresentadas, passando a ser objeto de deliberação do colegiado. Sem adentrar no mérito dos casos
específicos,  as  decisões  adotadas  em órgãos colegiados são em tese  de  responsabilidade de todos
quantos o integrem e votem na solução das situações a eles colocadas. Assim, em não sendo possível
objetivamente imputar determinado ato a um só integrante do colegiado, todos por ele responderão,
dada a condição de deliberação em órgão colegiado.
21. Por fim, como preliminar, mais uma vez a alegação de incompetência deste Tribunal para
apreciar a matéria aqui discutida, por ser a BR Distribuidora sociedade anônima e não ser mantida pela
União.  Este  tema,  já  discutido  inúmeras  vezes  nesta  Corte  de  Contas,  não  merece  maiores
considerações, haja vista o entendimento consolidado de que tanto as sociedades de economia mista
quanto as empresas públicas, quer exploradoras de atividade econômica, quer prestadoras de serviços
públicos, sujeitam-se ao controle externo exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, nos termos definidos nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal.

RECURSOS DE REVISÃO

22. Os Recursos de Revisão, como já dito, relacionam-se à decisão de contratação direta do
IDORT/RJ,  adotada  em  reunião  de  diretoria  da  BR  Distribuidora  realizada  em  27/12/94,  e  à
formalização do contrato em janeiro de 1995.
23. Os membros presentes à reunião, conforme Ata da 1.857ª Reunião Ordinária da Diretoria,
eram: Orlando Galvão Filho (Presidente), Mário de Paiva Ramos (Vice-Presidente), Reynaldo Villardo
Aloy (Diretor Financeiro e de Suporte de Negócios), Volmer Ferreira de Toledo (Diretor de Marketing
de  Automotivos  e  Lubrificantes),  João  Augusto  Rezende  Henriques  (Diretor  de  Marketing  a
Consumidores) e Evânio Leme Nunes Galvão (Diretor de Operações). Portanto, os esclarecimentos
relativos às irregularidades que motivaram a interposição dos Recursos de Revisão foram solicitados a
esses  senhores,  à  exceção  do  Sr.  Evânio  Leme  Nunes  Galvão,  já  falecido,  conforme  informação
constante do TC 008.952/1995-7 (fls. 263/264, v.p).
24. Assim, conforme indicado no item 6 retro, foi aberto prazo para apresentação de contra-
razões recursais relativas à: contratação do IDORT/RJ por dispensa de licitação, sem fundamentação
legal; não-elaboração de projeto básico do serviço; fixação do preço do serviço em termos de um valor
percentual aplicado sobre os benefícios financeiros auferidos em decorrência dos serviços prestados; e
conveniência e oportunidade da contratação, nos moldes como foi realizada, havendo jurisprudência
firmada sobre a recuperação do indébito do FINSOCIAL.
25. Os esclarecimentos  apresentados nos diversos documentos  juntados pelos  responsáveis,
inclusive em memoriais, têm por foco, em síntese, os seguintes aspectos:

- a BR Distribuidora recebeu do IDORT/RJ, em outubro de 1994, proposta de prestação de
serviços  que  foi  devidamente  analisada  pelos  setores  competentes  (financeiro  e  jurídico),  com
manifestações favoráveis, sendo que o jurídico opinou no sentido de que a contratação direta poderia
ter como fundamento tanto o art. 24, inciso XIII, quanto o art. 25, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93;
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- os membros da diretoria atuaram com boa-fé, haja vista que decidiram pela contratação
direta, com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, apoiados nas manifestações das
áreas técnicas da empresa, sendo que a prática de ato precedida de aprovação do setor jurídico isenta
de responsabilização por suposta ilegalidade de seu ato;

- o escopo do serviço contratado junto ao IDORT/RJ era muito mais abrangente do que
aquele  identificado pelo TCU, referindo-se à consultoria e planejamento tributários, contemplando
ampla análise das práticas fiscais da empresa, de modo a serem buscadas soluções que permitissem
redução de custos e correção de procedimentos juridicamente reprováveis;

-  documentos  juntados  aos  autos  comprovam  que  o  IDORT/RJ  efetuou  serviços  de
levantamento e identificação de créditos fiscais de diversas naturezas e não só do Finsocial,  como
apontado pelo Tribunal;

- o IDORT/RJ detinha inquestionável reputação ético-profissional e notório conhecimento
da  matéria  a  justificar  sua  contratação  direta,  tendo  sido  contratado  diretamente  por  diversos
órgãos/entidades da administração pública das três esferas;

-  os  procedimentos  adotados  pela  BR Distribuidora  foram e  vêm sendo  adotados,  em
matérias  idênticas  ou similares,  por outras  empresas  estatais,  demonstrando que o contrato com o
IDORT/RJ está compatível com as práticas de mercado; 

-  a  remuneração do contrato  foi  definida  como um percentual  do benefício  financeiro
auferido pela empresa, tratando-se de contrato de risco, com cláusula de êxito, sendo que o percentual
foi reduzido, na negociação, de 20% para 18% do efetivo êxito dos resultados e, posteriormente, já na
fase de execução do contrato, para 16%, percentuais significativamente inferiores aos praticados no
mercado;

- a  remuneração acordada foi diretamente proporcional aos benefícios auferidos,  sendo
que, na hipótese de não haver benefícios financeiros, também não haveria pagamentos, e que, ademais,
a diretoria não imaginava que os resultados seriam de tamanha monta (compensações do Finsocial de
cerca de R$ 270 milhões e pagamentos ao IDORT/RJ de cerca de R$ 44 milhões);

- os valores de Finsocial recuperados no período de 1997 a 1999 tiveram impacto positivo
nos respectivos resultados da BR Distribuidora, sendo que nos anos de 1997 e 1998 proporcionaram a
verificação de lucro e, no de 1999, redução do prejuízo;

- todos os números na BR Distribuidora são muito significativos, sendo que, na época, era
a segunda empresa brasileira em faturamento;

- a conjuntura da época era, para a BR Distribuidora, de delicada situação financeira, assim
como estava enfrentando problemas de mercado e perdas fiscais, e a empresa precisava melhorar seu
fluxo de caixa;

- a área tributária da empresa era das mais vulneráveis, causando, com freqüência, gastos
excessivos e indevidos, além do fato de que os profissionais de tributos das estatais não possuem a
experiência e a especialização das consultorias especializadas privadas;

- não havia, na época, entendimento pacífico no Poder Judiciário nem na Secretaria da
Receita Federal acerca da recuperação do Finsocial pago a maior, sendo que, somente em 1998, a
questão relativa à possibilidade de sua compensação com a Cofins foi reconhecida por meio da MP nº
1.621-36/98;

- em dezembro de 1992, por ocasião da declaração de inconstitucionalidade da majoração
das alíquotas do Finsocial pelo Supremo Tribunal Federal, não houve qualquer manifestação sobre a
possibilidade de compensação com outros tributos;

-  em  1994,  ano  da  contratação,  os  executivos  da  empresa  não  podiam  antever  os
desdobramentos da questão da devolução dos valores indevidamente pagos de Finsocial;
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- na época da contratação do IDORT/RJ, não havia entendimento firmado do TCU acerca
da necessidade de licitação nos casos de contratação de serviços de planejamento fiscal, o que só veio
a ocorrer por meio da Decisão nº 695/2001-Plenário, proferida em processo de consulta;

- no julgamento do TC 008.746/2000-4, foi apreciada questão idêntica, manifestando-se o
Plenário  pela  regularidade  da  contratação  direta,  com  cláusula  de  êxito  (20%),  pela  Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), da empresa J. Marinho – Assessoria e Consultoria Ltda. para
identificação, individualização, decodificação e recuperação de saldos de contas inativas do FGTS e
assessoramento da CBTU para a restituição do Finsocial,  com atuação em processo em trâmite na
Secretaria da Receita Federal (Acórdão nº 589/2004-Plenário).
26.  Os responsáveis também agregam em suas contra-razões recursais esclarecimentos acerca
de aspectos relacionados à execução do contrato que, todavia, não interferem na análise dos Recursos
de Revisão, uma vez que, nesta fase, cuida-se de examinar a contratação que deu origem às demais
etapas.
27.  Passo ao exame das contra-razões recursais apresentadas.
28. O contrato com o IDORT/RJ registra como fundamento para contratação direta os arts. 24,
inciso XIII, e 25, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93 (cláusula décima-segunda: “Os serviços de que
trata este CONTRATO se enquadram no disposto nos arts. 24, XIII, e 25, II, da Lei 8.666 de 21.06.93,
em razão do que a licitação fica dispensada.”). Sua cláusula primeira estabelece: “O presente contrato
tem por objeto a prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada pelo IDORT-RJ, visando
a  identificação  e  recuperação  de  valores  referentes  a  tributos,  que  eventualmente  tenham  sido
recolhidos  indevidamente  pela  BR  DISTRIBUIDORA  aos  cofres  públicos,  no  âmbito  das
Administrações Federal, Estadual e Municipal.” Como preço, foi acordado o percentual de 18% “a ser
aplicado  sobre  os  benefícios  financeiros  auferidos  em decorrência  dos  serviços  prestados,  assim
entendidos os valores líquidos  efetivamente recuperados e repassados à BR DISTRIBUIDORA, bem
como os benefícios financeiros auferidos sob a forma de créditos fiscais, igualmente reconhecidos e
efetivamente  aproveitados  pela  BR  DISTRIBUIDORA”  (cláusula  sexta).  Como  valor  estimado  do
contrato constou R$ 600.000,00 (cláusula sétima) (fls. 282/294, v.2).
29. Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, bem como dos esclarecimentos
juntados pelos responsáveis, que o procedimento que culminou na contratação direta do IDORT/RJ
teve  início  com a  apresentação  de  uma  proposta  de  prestação  de  serviço  oferecida  pelo  referido
instituto à BR Distribuidora em outubro de 1994, o que é bastante estranho, uma vez que a contratação
deveria ter partido da identificação de uma necessidade por parte da empresa.
30. É o futuro contratante que deve identificar suas necessidades para, a partir daí, definir com
precisão o objeto a ser contratado. Em seguida, inicia-se o processo de aquisição, normalmente via
licitação, excepcionalmente por dispensa ou inexigibilidade de licitação.
31. A decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma
etapa preparatória que deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação da
possibilidade da contratação direta, como a melhor opção para a administração, só surge após a etapa
inicial de estudos, em que o objeto a ser adquirido é definido pela administração. Como a regra geral é
a licitação, a sua dispensa ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser
adotadas antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão. A motivação do ato é
essencial e a decisão pela contratação direta que, no caso das situações indicadas no art. 24 da Lei nº
8.666/93,  insere-se  nas  competências  discricionárias  da  administração,  também  não  prescinde  de
motivação, e tampouco autoriza a tomar como base motivos subjetivos.
32. No  presente  caso,  prosseguindo  em seu  trâmite  interno,  o  processo  administrativo  da
contratação  do  IDORT/RJ  também  não  contemplou  justificativas  satisfatórias  acerca  do
enquadramento  da  dispensa  de  licitação  no  inciso  XIII  do  art.  24  da  Lei  n°  8.666/93,  conforme
autorizado  pela  diretoria  colegiada.  Nesse  sentido,  deveria  constar  dos  autos  a  comprovação  da
pertinência entre as atividades desenvolvidas pelo Instituto e o objeto que se pretendia contratar, além
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da demonstração da razoabilidade do preço. Quanto ao preço, é bom que se ressalte que o fato de não
haver desembolso em caso do não-auferimento de benefícios financeiros, como é o presente caso, não
significa que a administração está autorizada a descuidar dessa exigência legal. Na verdade, o preço do
contrato deve guardar relação direta com os custos aplicados na sua execução e não com o faturamento
da empresa contratante ou com qualquer outra variável que não interfira diretamente na execução do
objeto do contrato.
33. Ainda que se argumente que é prática do mercado a instituição de cláusula de êxito como
remuneração de contratos, também no âmbito da administração pública, é importante salientar que a
definição  dos  patamares  deve  guardar  proporção  com  os  montantes  envolvidos.  E,  nesse  ponto,
reafirmo a mais  absoluta  necessidade da realização de estudo prévio que permita  à  administração
estimar, ainda que com razoável margem de erro, os valores em jogo. 
34. A não-realização  desses  estudos  prévios,  no  presente  caso,  teve  como conseqüência  o
pagamento  de  valores  elevadíssimos  ao  contratado  (cerca  de  R$  44  milhões).  Na  visão  dos
responsáveis,  esse  montante  é  proporcional  ao benefício  auferido  pela  empresa  (cerca  de R$ 270
milhões). Contudo, importa salientar que esse entendimento não vigorou ao longo da execução do
contrato.  Há  documentos  nos  autos  que  demonstram  que  o  Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de
Negócios,  nas  questões  relativas  ao  Finsocial,  ao  tomar  conhecimento  dos  valores  indevidamente
pagos a título de Finsocial e, portanto, passíveis de compensação (base para cálculo do êxito), buscou
formas de reduzir  a remuneração do contratado, chegando,  inclusive,  a aventar  a possibilidade de
rescisão contratual (fls. 68/70, v.14).
35. Essa conduta vem corroborar o cenário de ausência total e completa de quaisquer estudos
prévios que amparassem a contratação, o que permitiu que fosse pactuada cláusula de êxito descasada
da realidade de grandes números da BR Distribuidora, como ressaltado pelos próprios responsáveis.
Nesse sentido, o que se verificou foi que o contrato contemplou cláusula de preço desproporcional e
antieconômica.
36. Com relação ao preenchimento dos requisitos para a contratação direta, cabe destacar que,
apesar de a autorização da diretoria estar fundamentada no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, o
contrato indica, além desse dispositivo, o art. 25, inciso II, da referida Lei. As contra-razões recursais,
bem como o conjunto de esclarecimentos apresentados pelos responsáveis, apresentam  argumentos
que se relacionam aos dois dispositivos.
37. Cabe registrar, de início, que, conforme salientado pelo Procurador-Geral, ou a licitação é
dispensável ou inexigível, tratando-se de hipóteses excludentes.
38. As contratações diretas fundamentadas no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 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.
39. Todavia, deve ser registrado que o entendimento firme desta Corte de Contas acerca do
tema data 1999. Conforme Decisão nº 346/99-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 nº 8.666/93, 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.
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40. No presente caso, portanto, deve ser ressaltado que não prevalecia, na época da contratação
do IDORT/RJ, o entendimento acima para as dispensas de licitação fundamentadas no inciso XIII do
art. 24 da Lei nº 8.666/93.
41. Prevalecia, contudo, como desde a edição da Lei nº 8.666/93, a necessidade de a instituição
a ser  contratada  deter  inquestionável  reputação ético-profissional  para o desempenho da atividade
pretendida. Aqui, portanto,  deveria ter sido demonstrada essa reputação no tocante a planejamento
tributário. Significa dizer que, previamente à contratação, a BR Distribuidora deveria ter averiguado o
atendimento  pelo  IDORT/RJ  do  requisito  de  possuir  virtudes  éticas  vinculadas  diretamente  ao
cumprimento  do  objeto  contratual  específico  desejado.  Isso  não  foi  observado  como  se  vê  das
inúmeras cópias de contratos juntadas aos autos pelo IDORT/RJ, bem resumidas na instrução da Serur
e no parecer do Ministério Público.
42. Na verdade,  constata-se,  a  partir  desses elementos  juntados pelo próprio Instituto,  que,
somente após ter sido contratado pela BR Distribuidora para a execução de serviços de planejamento
tributário, é que o IDORT/RJ passou a ser contratado por outros órgãos/entidades da administração
pública para a execução de serviços de mesma natureza.
43. O  IDORT/RJ,  ainda  que  detentor  de  boa  reputação  em  diversas  áreas,  não  possuía
inquestionável reputação ético-profissional para a execução de serviços de consultoria tributária, sendo
que,  portanto,  um  dos  requisitos  exigidos  pelo  art.  24,  inciso  XIII,  da  Lei  nº  8.666/93  não  foi
preenchido. Tampouco, como se extrai dos elementos constantes dos autos, o Instituto possuía notória
especialização nessa área.
44. Ademais, avaliando-se a contratação pela ótica da possibilidade de caracterizar-se situação
de  inexigibilidade  de  licitação,  fundamento  também  utilizado  para  a  contratação  direta,  é  de  se
registrar que a competição era viável, o serviço pretendido não era singular e o IDORT/RJ não possuía
notória especialização na área de consultoria tributária, como acima salientado, condições essenciais
para caracterizar a inviabilidade de competição. Portanto, não se trata de situação de inexigibilidade de
licitação.
45. Quanto à alegação de que somente em 2001 este Tribunal deliberou acerca da necessidade
de licitação prévia para a contratação de serviços de levantamentos de ativos fiscais, visando à sua
compensação tributária (Decisão nº 695/2001-Plenário), cabe salientar que, naquela oportunidade, a
discussão teve por foco a natureza do serviço, se singular ou não, uma vez que se partiu do pressuposto
de  que  seria  contratada  empresa  com notória  especialização.  Assim,  a  resposta  à  consulta  então
formulada foi no sentido de: “(...) no mérito, responder ao consulente que o serviço de levantamento
de ativos fiscais visando à sua compensação tributária não tem, em princípio, natureza singular e, por
isso,  sua  realização não exige  que  o  executor  detenha notória  especialização,  de  modo que  sua
contratação exige procedimento licitatório;”.
46. Naquele  julgamento,  o  Colegiado  reafirmou  o  entendimento  de  que  é  necessária  a
verificação dos três requisitos indicados no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 para a contratação
direta por inexigibilidade de licitação. Significa que nada de novo foi dito na Decisão n 695/2001-
Plenário,  permanecendo o entendimento consolidado há muito tempo.  Portanto,  um dos requisitos
exigidos – a notória especialização – deve ser, obrigatoriamente, observada.
47. Esclarecido  esse  ponto,  cabe  reafirmar  que  o  IDORT/RJ,  ainda  que  detivesse  vasta
experiência  em diversas  áreas,  não  possuía  notória  especialização  em consultoria  tributária.  Essa
comprovação é feita a partir das cópias dos contratos de prestação de serviços juntados pelo referido
Instituto  e  pelos  responsáveis,  que  permitem a  verificação,  de forma objetiva,  da  sua  experiência
passada. Portanto, também não estava preenchido um dos requisitos essenciais para a contratação por
inexigibilidade de licitação.
48. No tocante  à  isenção de responsabilidade da  diretoria  em decorrência  da  manifestação
favorável das áreas financeira e jurídica, deve ser ressaltado que o entendimento deste Tribunal é de
que o gestor não está isento de responsabilidade tão-somente em razão da existência de pareceres
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jurídicos ou técnicos. No caso dos pareceres jurídicos, se estiverem devidamente fundamentados, se
defenderem tese aceitável e se estiverem embasados em lição de doutrina ou jurisprudência, podem vir
a ressalvar ou atenuar a responsabilidade do gestor.
49. No  presente  caso,  verifica-se  que  o  parecer  não  preencheu  essas  condições.  A breve
manifestação do órgão jurídico da BR Distribuidora limita-se a dizer que a desnecessidade de licitação
encontra amparo nos arts. 24, inciso XIII, e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. E que, “(...) ressalvadas
as questões relativas ao teor do contrato a ser firmado com o IDORT, a CONTRAT nada tem a obstar
quanto à aceitação da referida proposta por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação”. Há,
apenas,  uma  ressalva  relacionada  à  completa  definição  de  benefícios  financeiros,  uma  vez  que
serviriam de base para o pagamento dos serviços prestados (fls. 1/2, v.14).
50. Nesses termos, não há como acolher, no caso concreto, a tese de que a decisão da diretoria
colegiada foi adotada com base em pareceres técnicos e jurídicos, capazes de isentá-la de qualquer
responsabilidade.
51. No  tocante  à  menção  à  Decisão  n 695/2001-Plenário  como  decisiva  para  definir  que
serviços  de  levantamento  de  ativos  fiscais  não  são  singulares  e,  portanto,  devem ser  contratados
mediante regular procedimento licitatório, não se aplica ao presente caso. 
52. Quanto  à  remuneração  estabelecida,  ainda  que  houvesse  dúvidas  quanto  à  forma  de
recuperar o Finsocial pago indevidamente, era inconteste o entendimento do Poder Judiciário acerca da
inconstitucionalidade  da  majoração  das  alíquotas  promovida  pelas  Leis  ns  7.787/89,  7.894/89  e
8.147/90. Nesse sentido, pela via administrativa, como posteriormente legalizado em 1998, ou pela via
judicial,  como foi a opção da BR Distribuidora,  os valores retornariam para quem de direito.  Por
conseguinte,  a  ponderação  desse  quadro  deveria  ter  sido  refletida  no  preço  acordado,  como  já
mencionado, sendo inaceitável a pactuação de cláusula de êxito numa situação como essa.
53. Assim, do exame das contra-razões recursais apresentadas pelos responsáveis, manifesto
meu entendimento no sentido de que os argumentos aduzidos não são satisfatórios para justificar a
contratação direta do IDORT/RJ, uma vez que não foi demonstrado o preenchimento do requisito de
inquestionável reputação ético-profissional do prestador do serviço, para a dispensa prevista no art. 24,
inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, nem de notória especialização, para a inexigibilidade do art. 25, inciso
II, da Lei; a obrigatória observância desses requisitos não sofreu modificações na jurisprudência deste
Tribunal, desde a edição da Lei nº 8.666/93; e a Decisão nº 695/2001-Plenário discutiu a natureza do
serviço de planejamento tributário, se singular ou não, não se aplicando ao presente caso, em especial
porque ali o contratado seria necessariamente notório especializado.
54. Tampouco foi devidamente justificada a não-elaboração de projeto básico do serviço, aqui
entendido  como  o  conjunto  de  estudos  prévios  que  deve  obrigatoriamente  ser  realizado  antes  de
qualquer  contratação,  e que deve contemplar a  motivação para a necessidade da contratação, bem
como todas as estimativas de valores envolvidos, quer de custos, quer de receita, e necessárias para o
planejamento das áreas orçamentária e financeira. 
55. No presente caso, a decisão de contratar foi adotada a partir do oferecimento de proposta
de prestação de serviço pelo próprio IDORT/RJ, demonstrando completa inobservância da fase interna
da licitação, etapa essencial em qualquer contratação. Com esse procedimento, restou imotivado o ato
relativo à  decisão da contratação e  desconhecido,  ainda que por estimativa,  o volume de recursos
objeto do contrato.
56. Também a fixação do preço do serviço em termos de um valor percentual aplicado sobre os
benefícios financeiros auferidos em decorrência dos serviços prestados (cláusula de êxito), sem que se
tivesse noção das estimativas de valores envolvidos, teve como conseqüência o pagamento de valor
desarrazoado, especialmente se considerado que era pacífico o entendimento do Poder Judiciário, à
época da contratação, acerca da inconstitucionalidade da majoração das alíquotas promovida pelas
Leis ns 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90. 
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57. Com relação à conveniência e oportunidade da contratação, os esclarecimentos aduzidos
pelos responsáveis e os elementos juntados aos autos, na fase de contra-razões recursais, permitem
concluir que ainda havia alguns aspectos relacionados ao Finsocial que não estavam pacificados, em
especial a possibilidade de compensação dos créditos relativos a esse tributo com os débitos referentes
à Cofins .
58. De concreto, havia o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 1992, no
sentido da declaração de inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial pelas Leis nºs
7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.
59. A inconstitucionalidade dos dispositivos das referidas leis foi declarada pelo Plenário do
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  realizada  em  16/12/92,  quando  da  apreciação  do  RE  n.º
150.764-1/PE (DJ de 02.04.93). A Ementa da deliberação mencionada é no seguinte sentido:

“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARÂMETROS - NORMAS DE REGÊNCIA - FINSOCIAL -
BALIZAMENTO TEMPORAL. A teor do disposto no artigo 195 da Constituição Federal, incumbe
à sociedade, como um todo, financiar, de forma direta e indireta, nos termos da lei, a seguridade
social, atribuindo-se aos empregadores a participação mediante bases de incidência próprias -
folha  de  salários,  o  faturamento  e  o  lucro.  Em  norma  de  natureza  constitucional  transitória,
emprestou-se  ao  FINSOCIAL característica  de  contribuição,  jungindo-se  a  imperatividade  das
regras insertas no Decreto-Lei nº 1940/82, com as alterações ocorridas até a promulgação da
Carta de 1988, ao espaço de tempo relativo a edição da lei prevista no referido artigo. Conflita
com as disposições constitucionais - artigos 195 do corpo permanente da Carta e 56 do Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitórias  -  preceito  de  lei  que,  a  título  de  viabilizar  o  texto
constitucional,  toma  de  empréstimo,  por  simples  remissão,  a  disciplina  do  FINSOCIAL.
Incompatibilidade manifesta do art. 9º da Lei nº 7689/88 com o Diploma Fundamental, no que
discrepa do contexto constitucional.”

60. O Acórdão foi vazado nos seguintes termos:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade  de  votos,  em  conhecer  do  recurso,  interposto  pela  letra  b do  permissivo
constitucional. E, por maioria de votos, lhe negar provimento, declarando a inconstitucionalidade
do artigo 9º da Lei nº7.689, de 15 de dezembro de 1988, do artigo 7º da Lei nº 7.787, de 30 de
junho de 1989, do artigo 1º da Lei nº 7.894, de 24 de novembro de 1989 e do artigo 1º da Lei nº
8.147, de 28 de dezembro de 1990, vencidos os Ministros Relator (Ministro Sepúlveda Pertence),
Francisco Rezek, Ilmar Galvão, Octávio Gallotti e Néri da Silveira, que lhe deram provimento,
para declarar a constitucionalidade de tais dispositivos e, conseqüentemente, cassar a segurança.”

61. Este tornou-se o Caso Líder, no STF, tendo sido prolatados diversos Acórdãos no mesmo
sentido. Em 1994 foram apreciados 21 processos e publicadas as respectivas decisões no Diário de
Justiça,  ainda  naquele ano,  conforme consta  do site  daquele Tribunal.  São eles:  RE 0170482,  DJ
de13.05.94; RE 0171645, DJ de 03.06.94; RE 0172516, DJ de 03.06.94; RE 0172968, DJ de 27.05.94;
RE 0141106,  DJ  de  02.09.94;  RE  0168827,  DJ  de  02.09.94;  RE  0169904,  DJ  de  02.09.94;  RE
0145802, DJ de 09.09.94; RE 0160889, DJ de 09.09.94; RE 0168297, DJ de 09.09.94; RE 0168422,
DJ de 09.09.94; RE 0168853, DJ de 09.09.94; RE 0174136, DJ de 09.09.94; RE 0168861, DJ de
16.09.94; RE 0145802, DJ de 09.09.94; RE 0160889, DJ de 09.09.94; RE 0168297, DJ de 09.09.94;
RE 0168422, DJ de 09.09.94; RE 0168853, DJ de 09.09.94;  RE 0174136, DJ de 09.09.94;  e RE
0168861, DJ de 16.09.94. Em 1995 foram publicados mais 19 acórdãos: RE 0169709, DJ de 24-02-95;
RE 0173494, DJ de 24.02.95; RE 0169050; DJ de 17.03.95; RE 0141592, AgR, DJ de 04.08.95; RE
0140909, DJ de 01.09.95; RE 0168451, DJ de 01.09.95; RE 0168664, DJ de 01.09.95; RE 0169157,
DJ de 01.09.95; RE 0169323, DJ de 01.09.95; RE 0169711, DJ de 01.09.95; RE 0170384, DJ de
01.09.95; RE 0170415, DJ de 01.09.95; RE 0172163, DJ de 01.09.95; RE 0172810, DJ de 01.09.95;
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RE 0173531,  DJ  de  01.09.95;  RE 0184857,  DJ  de  01.09.95;  RE  0185063,  DJ  de  01.09.95;  RE
0186855, DJ de 01.09.95; e RE 0187428, DJ de 01.09.95. E assim seguiu-se a jurisprudência do STF e
dos demais Tribunais do País.
62. Apesar de todas essas decisões, o entendimento da Secretaria da Receita Federal no sentido
da  possibilidade  da  compensação  de  valores  devidos  de  Cofins  com  créditos  decorrentes  de
pagamentos indevidos de Finsocial somente veio a se consolidar em 1997, com a edição da Instrução
Normativa nº 32, de 9/4/97, que convalidou a compensação efetivada por todos os contribuintes e
reconheceu a ilegitimidade da cobrança sobre a já mencionada majoração. Em paralelo,  conforme
demonstram diversos elementos  juntados aos autos,  havia dúvidas  relacionadas à compensação de
tributos, mas não quanto ao direito à restituição do que havia sido indevidamente pago.
63. Assim, no que se refere à conveniência e oportunidade da contratação, a conduta esperada
seria  a  realização de estudos aprofundados  visando à  compensação desejada,  a  avaliação se seria
necessária a contratação de terceiros para a elaboração de algum tipo de estudo a respeito e, em caso
positivo, a pesquisa de possíveis prestadores de serviço com experiência na área e o levantamento de
preços desses serviços. A não-realização dessas etapas essenciais às contratações públicas findou por
permitir  a  concretização de  uma avença  em que  um dos  principais  pré-requisitos  foi  ignorado:  a
estimativa de custo. Efetivou-se uma contratação “no escuro”, sem que se tivesse a mais longínqua
idéia de quanto custaria ao contratante e se o valor era pertinente, tendo em vista os serviços que
seriam executados.  Nesse  sentido,  é  possível  concluir  não  ter  havido qualquer  avaliação concreta
acerca da conveniência e oportunidade da contratação.
64. Do exposto, o entendimento acerca dos Recursos de Revisão interpostos pelo Ministério
Público é no sentido de que deve ser dado provimento àquele referente ao exercício de 1994. Assim,
tendo em vista que se tratou de contratação de grande importância,  dada a magnitude dos valores
envolvidos, e que deixaram de ser observados dispositivos essenciais da Lei nº 8.666/93, devem as
contas do exercício de 1994 ser julgadas irregulares, aplicando-se aos responsáveis a multa prevista no
art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/92.
65. Quanto ao Recurso de Revisão relativo ao exercício de 1995, entendo que não deva ser
alterado o julgamento já proferido, haja vista que nesse ano somente houve a assinatura do contrato
com o  IDORT/RJ,  mas  fruto  da  decisão  da  diretoria  colegiada  adotada  em reunião  de  27/12/94.
Ademais,  nessa  oportunidade,  foi  delegada  competência  a  outra  instância  tão-somente  para  a
formalização da avença.  Também não foram realizados quaisquer  pagamentos  em 1995.  Portanto,
nenhum ato ilegal abordado nestes autos foi praticado nesse ano. Assim, com relação a tal exercício,
deve ser negado provimento ao Recurso de Revisão.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TC 010.837/2000-8)

66. Por meio da Decisão nº 156/2001-Plenário, o TC nº 010.837/2000-8 foi convertido em TCE,
tendo  sido  feita  a  citação  do  IDORT/RJ  e  dos  gestores  da  BR por  pagamentos  efetuados  “sem
cobertura contratual,  haja  vista  que  os  2º,  3º  e  4º  termos  aditivos  ao Contrato  de  Prestação de
Serviços de Consultoria Técnica Especializada celebrado entre a Petrobrás Distribuidora S.A e o
referido instituto,  em 16/01/1995, foram assinados fora do período de vigência do contrato e por
preços manifestamente desproporcionais entre os serviços prestados e a remuneração paga”

67. Ficou evidenciado, de fato, que a contratação do IDORT/RJ, nos moldes em que foi feita, foi
inteiramente desarrazoada, ilegítima e antieconômica, gerando vultosos prejuízos aos cofres da BR.

68. Inicialmente, retomando o raciocínio desenvolvido anteriormente neste voto, é absolutamente
inaceitável a forma como se deu a contratação. Ela partiu de uma proposta do próprio IDORT/RJ,
‘oferecendo’ seus serviços à BR Distribuidora (fls. 3/6, v.14), inexistindo qualquer evidência de que a
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BR tivesse identificado internamente a necessidade do serviço em questão, etapa inicial e essencial,
prévia, em qualquer procedimento administrativo de contratação.

69. Com efeito, só faz sentido dar início a um procedimento de aquisição/contratação se houver
previamente,  por  parte  da  administração,  a  identificação de  seu motivo.  Por  essa razão,  falar  em
contratação sem a anterior verificação de que ela se justifica para suprir carência administrativa, é
pensar  imediatamente  em desperdício  de  recursos  públicos.  Da mesma forma não cabe  admitir  a
hipótese de que a necessidade possa ser “criada” pelo prestador do serviço, por flagrante afronta à lei e
por subverter a ordem lógica e natural das coisas.
70.  Como todo ato administrativo, as contratações no âmbito da administração pública devem
ser motivadas com clareza e virem acompanhadas dos fundamentos e informações exigidos. Não é por
outra razão que a Lei nº 8.666/93 determina, em seu art. 7º, etapas a serem observadas para que se dê
início às licitações. O § 2º define que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I –
houver projeto básico; II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos
custos  unitários;  e  III  –  houver  previsão de recursos  orçamentários.  No presente caso,  não  foram
observadas essas exigências legais.
71. A definição do objeto, a forma como se espera que o serviço seja prestado, suas etapas e
resultados,  e  o  preço  estimado  para  a  contratação,  são  informações  essenciais  às  contratações
administrativas,  independentemente,  até  mesmo,  de  haver  lei  que  o  preveja.  Delas  não  se  pode
prescindir, principalmente quando se trata de contratações diretas, que configuram exceções à regra
geral da licitação. 
72. Ter o domínio completo do objeto que se pretende contratar, o que somente será alcançado
com sua definição precisa e detalhada, com a demonstração de conhecimento do resultado esperado, é
condição prévia, essencial e necessária à contratação. Esse seria, no caso, o projeto básico, ainda que
não tão detalhado como o que se espera  em contratações  de  obras  e  serviços  de engenharia,  por
exemplo. Ademais, somente a partir dessas definições é possível estimar custos, ou, como no presente
caso,  o  volume  de  benefícios  financeiros  que  serviria  de  base  para  o  cálculo  da  remuneração
contratual.  Nada  disso  foi  feito.  Por  essa  razão  o  processo  administrativo,  iniciado  a  partir  do
oferecimento de proposta de prestação de serviço pelo IDORT/RJ, apresentou esses graves defeitos em
sua origem.
73. Verifica-se, assim, inobservância direta dos dispositivos legais aplicáveis às contratações
em geral, e mais ainda, às contratações diretas que requerem do administrador cuidados específicos. A
propósito,  Marçal  Justen  Filho,  em  sua  obra  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos,  Ed.  Dialética,  10ª  edição,  pág.  109,  ao  discorrer  sobre  os  trâmites  internos  da
licitação, que se aplicam às dispensas e inexigibilidades de licitação, ensina:

“Como regra, toda e qualquer licitação exige que a Administração estabeleça, de modo
preciso e satisfatório, as condições da disputa. Mais precisamente, a Administração tem de licitar
aquilo  que  contratará  –  o  que  significa  dominar  com  tranqüilidade,  todas  as  condições
pertinentes ao objeto licitado e estabelecer de modo preciso as cláusulas da futura contratação.
Por isso, o procedimento interno se inicia com a identificação da necessidade a ser atendida, a
apuração das soluções técnica e economicamente viáveis, a configuração do futuro contrato e,
por fim, a conformação do procedimento destinado à contratação.

(...) É imperioso insistir sobre a relevância dessa etapa interna, antecedente à elaboração
do ato convocatório. (...)

A mens legis consiste precisamente em impor à Administração o dever de abster-se de
licitar impensadamente, descuidadamente.  Caracteriza-se infração séria aos deveres inerentes à
atividade  administrativa  a  ausência  da  adoção  das  providências  indispensáveis  à  avaliação
precisa e profunda das necessidades e das soluções que serão implementadas posteriormente. (...)
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(...) Caracteriza-se sério vício quando se evidencia que a Administração desencadeou a
licitação  sem  ter  cumprido  essas  providências  prévias,  assumindo  o  risco  de  insucesso,
controvérsias e litígios.” (grifos nossos)

74. Assim,  esse  conjunto  de  informações  que  deve  estar  disponível  antes  da  decisão  de
contratar  compõe o projeto básico,  que é peça fundamental  para a  demonstração da viabilidade e
conveniência  da  contratação.  Conforme  preleciona  Marçal  Justen  Filho,  mesmo  nas  contratações
diretas,  é  exigido  “um  procedimento  prévio,  em  que  a  observância  de  etapas  e  formalidades  é
imprescindível (...). Nas etapas internas iniciais, a atividade administrativa será idêntica, seja ou não
a futura contratação antecedida de licitação”.
75. Não só  a  iniciativa  da  contratação  foi  desvirtuada,  mas  os  demais  procedimentos  que
antecederam a contratação foram bastante dissonantes do que se esperaria para uma contratação dessa
natureza.
76. Na apresentação de sua proposta de prestação de serviços, em 26/10/1994, o IDORT/RJ
afirmava  tratar-se  de  serviços  de  consultoria  técnica  especializada,  na  implementação  do
“Planejamento Financeiro da Petrobrás Distribuidora S/A – BR, com enfoque em áreas de resultado
de  gestão  financeira” .  Afirmava-se,  também,  que  a  proposta  contemplava  “a  análise  dos
procedimentos  atualmente  utilizados  pela  BR,  exame de  sua adequação  às  modernas  tecnologias
disponíveis e a apresentação de proposições que permitam à BR otimizar o Sistema de Planejamento
Financeiro”.  Consignava-se,  ainda,  que  as  áreas  de  abrangência  do  trabalho  seriam:  tributária,
aplicação de recursos e gestão com qualidade e que, para cada área dessas, seriam cumpridas as etapas
de  levantamento  de  dados  e  análise  de  procedimentos;  diagnósticos  e  proposições  e  implantação
(compreendendo treinamento, controle de resultados e relatórios de gestão) (fl. 5, v.14).
77. Em relação ao preço, a proposta estabelecia que, para os serviços em que potencialmente
se esperariam benefícios financeiros, o valor seria de 18% desses benefícios e, em relação aos demais
serviços, seria cobrado o valor de R$ 72,00 por homem/hora de consultoria (fl. 4, v. 14).
78. Para um objeto tão amplo como esse, que afetaria diversas áreas vitais da empresa, e que
não havia sido definido pela BR Distribuidora a partir de suas necessidades, o mínimo que se esperaria
era a análise aprofundada acerca dos serviços que haviam sido propostos, sua real necessidade, sua
extensão e escopo, o preço proposto, etc. Mas nada disso aconteceu. Houve uma análise jurídica, de
1/12/1994,  que  se  limitou  a  avaliar,  de  forma  extremamente  sintética,  a  viabilidade  jurídica  da
contratação sem licitação (fls. 1/2, v.14). Um dia depois, o Superintendente Jurídico enviou ao Diretor
Financeiro e de Suporte de Negócios da empresa  brevíssimas considerações, pouco esclarecedoras, no
sentido de que ainda existiam “aspectos de ordem negocial de política interna da BR que precisam ser
melhor detalhados...”. Sugeriu, assim, que fosse agendada reunião dos representantes do IDORT, do
SJD, da SOF e do DFIN “para discussão dos aspectos contratuais pertinentes” (fl. 10, v.14).
79. Em  22/12/1994,  o  Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de  Negócios  encaminhou
correspondência  à  diretoria,  sugerindo  a  aprovação  da  minuta  contratual  encaminhada  em anexo,
considerando que as condições financeiras propostas pelo IDORT/RJ (18% dos benefícios auferidos)
estavam abaixo  das  praticadas  no  mercado e  que  o  conceito  do  IDORT/RJ  o  credenciava  para  a
execução dos serviços (fl. 8/9, v.14).
80. A Diretoria,  em reunião  realizada  em 27/12/1994,  aprovou  a  contratação  nos  moldes
sugeridos (fls. 263/264, v.p). Em 16/1/1995, o contrato foi assinado, cujo objeto era a prestação de
serviços de consultoria técnica especializada pelo IDORT/RJ “visando a identificação e recuperação
de valores referentes a tributos, que eventualmente tenham sido recolhidos indevidamente pela BR
DISTRIBUIDORA aos cofres públicos, no âmbito das Administrações Federal, Estadual e Municipal”
(fls. 44/49, v.14). Objeto bastante diferente e bem mais restrito do que o que constava da proposta do
IDORT/RJ.
81. Verifica-se, portanto, a forma obscura e pouco transparente em que ocorreu a definição do
objeto e a celebração do contrato com o IDORT/RJ. Em relação aos valores envolvidos, não houve
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qualquer discussão em relação à forma de remuneração, limitando-se a BR Distribuidora a afirmar que
o percentual definido estaria ‘abaixo do praticado no mercado’, sem que houvesse um levantamento do
montante  estimado  de  créditos  que  poderia  ser  recuperado,  o  que  seria  o  mínimo  a  ser  feito,
considerando a forma de remuneração estabelecida no contrato.
82. Os inúmeros vícios relatados ao longo deste voto me fazem ter plena convicção de que a
contratação que se discute foi inteiramente ilegal e ilegítima. E pelos motivos que passo a expor, ela
acabou gerando vultosos danos à empresa.
83. Conforme mencionei nos itens 58/61 acima, constituía entendimento pacífico do STF que a
majoração da alíquota do Finsocial por meio das Leis nºs 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90 havia sido
inconstitucional. Assim, era inconteste que a BR, tendo pago o Finsocial com base nessas alíquotas
mais elevadas,  teria  direito  à restituição desses valores.  A forma com que essa restituição poderia
ocorrer,  entretanto,  não  era  clara  à  época,  uma  vez  que  a  Receita  Federal  não  reconhecia  a
possibilidade  da  compensação  de  débitos  relativos  ao  Finsocial  com aqueles  referentes  à  Cofins
(possivelmente a opção mais vantajosa para a BR), e que a questão ainda não estava pacificada no
âmbito do Poder Judiciário.
84. Fica evidente,  portanto,  que à época da contratação do IDORT/RJ,  a BR Distribuidora
tinha  plenas  condições  de  saber  que  era  extremamente  provável  que  ela  conseguiria  recuperar  os
valores pagos a maior a título de Finsocial, ainda que fosse duvidoso de que forma isso seria feito e em
quanto tempo essa recuperação seria efetivada. 
85. Essa  circunstância,  se  não  permite  afirmar  categoricamente  que  a  contratação  do
IDORT/RJ (ou de outra  instituição)  era  desnecessária,  nos permite  afirmar,  com convicção,  que a
contratação, com a remuneração estabelecida em forma de percentual sobre o valor recuperado, foi
extremamente danosa para a empresa, dado o baixíssimo risco de insucesso envolvido.
86. Outro  aspecto  de  fundamental  relevância  que  deve  ser  destacado  é  que  os  estudos
elaborados pelo IDORT/RJ com referência ao Finsocial constituíram em uma análise de legislação,
doutrina  e  principalmente  de  jurisprudência  a  respeito  da  inconstitucionalidade  da  majoração  das
alíquotas, da viabilidade de compensação dos débitos com os de outros tributos, notadamente a Cofins.
Tratavam, também, dos caminhos jurídicos possíveis para a recuperação dos valores indevidamente
pagos (fls. 131/231, v.14). 
87. A leitura desses estudos evidencia que eles são ‘meros pareceres’ acerca do Finsocial. Digo
‘meros’, não no sentido de desmerecer seu conteúdo, mas no sentido de que eles constituíam estudos
aplicáveis  a  qualquer  empresa  que  tivesse  pago  Finsocial  com base  nas  alíquotas  indevidamente
majoradas. Eles nada tinham de particular em relação à BR, aliás, se retirarmos a primeira folha de
cada um desses pareceres, ninguém saberia que se tratava de um produto contratado pela BR ou por
qualquer outra empresa.
88. Esse  fato  derruba  o  argumento  utilizado  pelo  IDORT/RJ,  ao  defender  a  legalidade  e
legitimidade da contratação (fl. 16, v.7) (grifos meus):

“A bem da verdade, os trabalhos desempenhados pelo IDORT, visando à recuperação de
economias tributárias, têm base na singularidade de suas teses, elaboradas com fulcro na legislação
tributária, na análise metajurídica e, assiduamente, com apoio na jurisprudência dos Tribunais do
País. Mas a singularidade do desempenho do IDORT destaca-se, também e principalmente, pelos seus
métodos  de  procedimento  e  abrangência,  que  envolvem  levantamentos  diretos,  documento  a
documento,  em todo  o  território  nacional;  metodologia  própria  e  coleta  e  tratamento  de  dados,
emissão de relatórios analíticos, subscritos por profissionais legalmente habilitados; implantação de
procedimentos fiscais e contábeis”
89. Não houve qualquer  tipo de produto individualizado,  elaborado a partir  da análise  das
operações da empresa. O produto entregue foi apenas um parecer jurídico, que serviria para qualquer
empresa.  Aliás, o trabalho individualizado nas operações da empresa foi feito pela própria BR, uma
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vez que foram os advogados da empresa que ingressaram com a ação em juízo, tendo sido necessário,
previamente, o levantamento de todos os valores que teriam sido pagos indevidamente.  
90. O levantamento dos valores pagos a maior, pela própria BR, joga por terra também um dos
argumentos  utilizados  pelos  gestores  da  empresa,  de  que  seria  inviável,  antes  da  contratação  do
IDORT, estimar o montante que poderia ser recuperado. Se esse levantamento pôde ser feito para o
ingresso da ação judicial, porque não poderia ter sido feito antes da contratação?
91. Considerando,  portanto,  o  baixo  nível  de  risco  envolvido  na  recuperação  dos  débitos
relativos ao Finsocial, se a BR Distribuidora entendesse que seu corpo técnico não tinha capacidade ou
condições de levantar todas as questões jurídicas envolvidas para bem fundamentar uma ação judicial,
caberia à empresa, tão-somente, contratar uma instituição capacitada para elaborar um estudo nesse
sentido,  pagando  valor  fixo  por  tal  trabalho,  uma  vez  que  não  fazia  sentido,  consideradas  as
circunstâncias, estabelecer remuneração baseada em êxito. 
92. E  na  pratica,  conforme  já  mencionado,  o  trabalho  realizado  pelo  IDORT  consistiu
efetivamente na elaboração de pareceres, não-individualizados, que serviriam para qualquer empresa.
O trabalho de levantamento dos valores indevidamente pagos e o ingresso em juízo foi feito pela
própria BR Distribuidora, não fazendo qualquer sentido que o IDORT recebesse valores percentuais
sobre os montantes recuperados pela Companhia. É pelos pareceres jurídicos elaborados que o instituto
deveria  ter  sido  remunerado.  Conforme registrei  no  voto  que  conduziu  a  Decisão  nº  156/2001-2ª
Câmara,  o  valor  de  R$  600.000,00,  inicialmente  estimado  no  contrato,  é  compatível  com outros
serviços de consultoria firmados pela administração pública entre 1997 e 1999, conforme evidenciado
no TC-005.168/2000-5. O que foi pago além desse valor deve ser restituído aos cofres da empresa, por
se  tratar  de  valor  ilegitimamente  pago  ao  IDORT,  inteiramente  incompatível  com  o  serviço
efetivamente executado.
93. Deve-se  mencionar,  também,  de  forma  a  contrapor  o  argumento  utilizado  pelos
responsáveis de que a execução do contrato não se limitou à elaboração dos pareceres a respeito do
Finsocial, correspondência encaminhada pelo próprio IDORT/RJ à BR em 31/3/1998 (fls. 72/74, v.14):

 “(...)

Com relação ainda à solicitação de ‘proposta com bases diferenciadas’,  salientamos que
atribuímos a maior importância à credencial de prestador de serviço para a PETROBRAS e/ou
suas subsidiárias, e por isso acreditamos ser do maior interesse do IDORT/RJ continuar prestando
serviços à BR. Assim sendo, gostaríamos de discutir com V. Sa. a possibilidade de celebração de
um novo contrato, com expressivo prazo de validade e com alcance de trabalho mais abrangente,
incluindo,  por  exemplo,  recuperação  de  Imposto  de  Renda  e  Contribuições  decorrentes,
recuperação de ICMS, e outros itens. Para contrato com bases assim mais amplas, tanto no tempo
quanto na abrangência, poderia ser possível reestudar o percentual dos honorários.

Isto  posto,  concluímos  solicitando  a  realização  de  uma  reunião  para  discutirmos  a
possibilidade das reduções tratadas nos dois parágrafos acima e para confirmarmos a exatidão
dos  cálculos  que  fizemos,  dando  nova  dimensão  ao  saldo  do  FINSOCIAL ainda  possível  de
recuperação no escopo do contrato atual.

(...)”
94. Cabe destacar, também, conforme apontou o Ministério Público/TCU, que os benefícios
auferidos pela BR Distribuidora, com a compensação dos créditos do Finsocial com os débitos da
Cofins, não decorreram da ação judicial movida por ela (com base no parecer elaborado pelo IDORT).
Antes da decisão judicial ser proferida, a Receita Federal já havia reconhecido, com a edição da IN nº
32/1997,  a viabilidade desse tipo de compensação. É claro que a contratação do IDORT se deu antes
de essa norma ser expedida pela Receita Federal, portanto, à época da contratação não haveria como se
‘adivinhar’ que esse reconhecimento ocorreria. Consequentemente, esse fato, por si só, não invalida a
contratação realizada, mas representa mais um indicativo do baixo risco envolvido na recuperação dos
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créditos do Finsocial, reforçando a percepção de que foi inteiramente inadequada e danosa a forma de
remuneração pactuada entre a BR e o IDORT.
95. Um dos argumentos utilizados pelos responsáveis para defender a legalidade e legimitidade
do contrato  em tela,  inclusive  em relação à  sua remuneração,  é  o  fato  de  que outras  instituições
públicas teriam celebrado contratos similares, com formas de remuneração também semelhantes. Para
isso foram juntados aos autos diversos contratos celebrados entre tais instituições e o IDORT/RJ (fls.
38/100, v.7).
96. Inicialmente,  cabe destacar que os contratos trazidos aos autos foram todos celebrados
posteriormente àquele firmado pela BR Distribuidora. Também são contratos cujos objetos não são
idênticos ao da BR, apesar de guardarem certa similitude. Os objetos são mais bem definidos que o do
contrato com a BR e têm todos a característica de envolver a realização de trabalhos particularizados à
realidade  operacional  de  cada  um  dos  órgãos/entidades.  Tomem-se  como  exemplos  os  contratos
abaixo:

Contrato nº 1/2000, firmado com a Companhia Docas do Espírito Santo (fls. 39/47,
v.7) (grifos meus):

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto:
1  –  A  prestação  de  serviços  de  Consultoria  Técnica  Especializada  pelo  IDORT/RJ,

visando  a  identificação  e  recuperação  de  valores  referentes  a  tributos  e  contribuições,  que
eventualmente tenham sido recolhidos indevidamente pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO
SANTO  –  CODESA aos  cofres  públicos,  no  âmbito  das  Administrações  Federal,  Estadual  e
Municipal.

2  –  Prestação de  serviços  profissionais  objetivando  o  aperfeiçoamento  do  Sistema de
Planejamento  Tributário  da  CODESA,  pelo  prazo  de  vigência  do  mesmo,  constituindo-se  dos
seguintes serviços;

a)  Verificação,  pelo  IDORT/RJ,  dos  documentos  fiscais  da  CODESA,  bem como,  dos
respectivos registros contábeis e fiscais, abrangendo o período prescricional estipulado em Lei;

...
c) realização de exames técnicos destinados a implementar o planejamento tributário, com

o objetivo de identificar e determinar economias fiscais capazes de obter reduções das dívidas da
CODESA, podendo tais serviços serem estendidos à recuperação dos valores pagos indevidamente,
utilizada, inclusive, a compensação de tais valores, na forma da lei;

d) ...”
Contrato  nº  CEEE/07/83/05045,  firmado  com  a  Companhia  Estadual  de  Energia

Elétrica – RS (fls. 58/68, v. 7) (grifos meus):
“DO OBJETO
CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  prestação,  pelo

CONTRATADO, dos serviços de consultoria técnica especializada de planejamento tributário da
CEEE, com enfoque na recuperação de indébitos e economias fiscais e na dispensa legítima do
recolhimento de tributos e contribuições sociais; bem como a prestação de serviços necessários à
recuperação de valores relativos à recomposição do custo da tarifa de energia elétrica junto ao
Departamento Nacional  de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, cujo processo encontra-se em
andamento  nesta  data,  ambas  envolvendo  a  assessoria,  defesas  fiscais,  o  ingresso  e  o
acompanhamento de processos administrativos  e judiciais,  inclusive daqueles  em trâmite  nesta
data.

...
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
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CLAÚSULA SEGUNDA: O CONTRATADO obriga-se a adotar todas as medidas necessárias à fiel
execução do presente contrato, cumprindo-lhe:
1. realizar  exames  técnicos  nos  documentos  e  registros  contábeis  e  fiscais  da  CEEE,
abrangendo o período prescricional estipulado em lei, necessários à implementação dos serviços
contratados;
2 ...
3. apresentar à CEEE relatórios das economias fiscais identificadas, com vistas à adoção
das medidas pertinentes, objetivando, inclusive, a reparação dos erros em procedimentos futuros;
4. ...
5 ...
6. conhecer a íntegra dos processos e procedimentos administrativos e judiciais em trâmite
na presente data e referidos na CLÁUSULA PRIMEIRA supra, com o objetivo de acompanhamento
e de eventual aperfeiçoamento dos mesmos, até a superveniência de normas legais, extinção de
direitos, acordos ou quaisquer outros eventos que tornem incontroversa a respectiva matéria...
7. ...
8. adotar as providências cabíveis à defesa dos créditos tributários e economias objeto deste
contrato,  que  tenham sido  aproveitados ou  auferidos  pela  CEEE,  inclusive  através  de  defesas
fiscais  ou de quaisquer outros processos e procedimentos administrativos  e  ou judiciais,  até  a
superveniência de  normas legais, extinção de direitos, acordos ou quaisquer outros eventos que
tornem incontroversa a respectiva matéria...

97. Verifica-se,  portanto,  que os objetos definidos nesses contratos tinham um escopo bem
mais  amplo  que  aquele  celebrado  com a  BR.  Por  esses  ajustes,  o  IDORT/RJ  teria  que  conhecer
profundamente todas  as  operações  da empresa,  não só para identificar  potenciais  economias,  mas
também para  o  aperfeiçoamento/implementação  de  um sistema  de  planejamento  tributário  nessas
instituições. 
98. Não há nos autos, também, os produtos apresentados em cada um desses contratos, o que
não possibilita checar se o IDORT/RJ executou todas as atividades previstas nestes instrumentos, ou se
limitou, como no contrato com a BR, à emissão de pareceres jurídicos genéricos relativamente ao
Finsocial.
99. Há que se ressaltar, ainda, que a existência de contratos supostamente semelhantes ao que
ora se analisa não tem o condão de, automaticamente, legitimar tal contrato. Também é importante
destacar que não foi apresentado qualquer contrato celebrado pelo IDORT/RJ (ou por outra instituição)
com empresas privadas, semelhante ao firmado com a BR, de forma que se pudesse atestar que era
prática  geral  no  mercado  a  celebração  de  contrato  daquela  natureza,  com  aquela  forma  de
remuneração.
100. Os responsáveis também citam, como precedente a amparar a legalidade e legitimidade do
contrato  em  questão,  o  Acórdão  nº  589/2004-Plenário,  que  teria  considerado  regular  contratação
similar realizada pela CBTU. Analisando o conteúdo daquela deliberação, em que não votei, diga-se de
passagem, verifica-se que as características daquela contratação são diferentes daquela que envolve a
BR e o IDORT, apesar de ambas dizerem respeito à recuperação de tributos. A contratação da CBTU
envolvia  a  recuperação  de  saldos  de  contas  inativas  do  FGTS,  além do levantamento  de  valores
relativos à área de previdência social. Não consta, no relatório e voto condutores daquela deliberação,
que as  questões  que dizem respeito  a  tais  matérias  estivessem já pacificadas  no âmbito do Poder
Judiciário (como acontecia com o Finsocial, diminuindo sobremaneira os riscos envolvidos no caso
presente). Dessa forma, não vejo que tal deliberação possa ser aplicada ao caso ora em análise.
101. Por tudo o que foi exposto, entendo que os valores pagos ao IDORT/RJ, acima dos R$
600.000,00 estimados inicialmente no contrato, foram indevidos e, portanto, devem ser restituídos aos
cofres da BR Distribuidora.
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102. Em relação à responsabilidade, cabe destacar que mesmo após constatado que o produto
apresentado tinha as características já descritas, de ser um parecer genérico, não-individualizado, a BR
efetuou os pagamentos com base nos percentuais estabelecidos. Em determinado momento, o Diretor
Financeiro e de Suporte de Negócios chegou a encaminhar correspondência ao IDORT informando que
o contrato estava sendo suspenso, ante a evidente falta de razoabilidade dos valores que estavam sendo
pagos (fl. 73, v. 14). Estranhamente, entretanto, não se chegou a levar à frente essa intenção, tendo-se
contentado a empresa em ter o percentual reduzido de 18% para 16%. Ressalte-se que essa situação foi
levada  ao  conhecimento  dos  demais  diretores  pelo  menos  em  duas  oportunidades,  conforme
demonstram os documentos de fls. 67 e 68/70, ambos do v.14, sem que qualquer providência tenha
sido tomada.  Na correspondência de fls. 68/70, v.14, por sinal, o Diretor Financeiro e de Suporte de
Negócios solicitou o ‘de acordo’ dos demais integrantes da diretoria.
103. Veja-se que a falta de legitimidade do contrato e/ou seu cumprimento de forma diferente do
acordado já demanda a nulidade do ato administrativo. Da mesma forma, mesmo que se por apego ao
debate se verificasse o cumprimento de alguma forma de atuação, ainda assim, restaria a prática de ato
antieconômico pelas razões já exaustivamente expostas neste Voto.
104. Devem ser responsabilizados, portanto, os membros da diretoria à época da realização dos
pagamentos, que foram citados pelo Tribunal, conforme Decisão nº 156/2001-2ª Câmara. Ressalte-se
que foi à época da gestão de tais diretores que foram assinados os termos aditivos que majoraram
brutalmente os valores contratuais, possibilitando o pagamento dos montantes que estão sendo ora
impugnados. Eles eram os únicos que poderiam impedir o dano – tinham ciência da precariedade da
contratação e da desarrazoabilidade dos valores a serem despendidos para honrá-la. Mesmo assim,
nada fizeram, os pagamentos foram efetuados e o prejuízo foi caracterizado.
105. Por meio da deliberação acima mencionada, foram determinadas audiências em razão das
seguintes irregularidades relacionadas aos aditivos ao contrato firmado com o IDORT/RJ: celebração
do 2º termo aditivo, em 28/8/98, quando já se encontrava expirado o prazo de vigência do contrato
desde 31/1/97, conforme 1º termo aditivo; ausência de publicação, no D.O.U, dos 2º, 3º e 4º termos
aditivos ao contrato, em desacordo com o princípio da publicidade insculpido no caput do art. 37 da
Constituição Federal e com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
106. Também foi motivo de citação dos gestores irregularidades identificadas em pagamentos
decorrentes de acréscimos promovidos nos preços do AEAC e do AEHC, quando do aditamento aos
contratos indicados na deliberação, obrigando a empresa a assumir o ônus de preços elevados, quando
a tendência do mercado era de queda, sendo que os contratos originais já haviam negociado preços
inferiores. Eles foram ouvidos, ainda, “pela gestão temerária e interferência prejudicial dos interesses
da área financeira sobre a área operacional da Empresa, nas operações de financiamento de capital
de giro envolvendo contratos para aquisição de álcoois no ano de 1998”.
107. Quanto à não-publicação dos termos aditivos no D.O.U., devem ser aceitas as razões de
justificativa apresentadas pelos responsáveis. Nas datas de assinatura desses aditivos, já vigorava o
Decreto nº 2.745/98, que aprovou regulamento para as contratações do Sistema Petrobras, que não
obrigava a publicação desses instrumentos. Como os atos praticados com fundamento nessa norma
gozam, nos termos da Decisão nº 663/2002-Plenário, de presunção de legalidade, até a prolação da
referida deliberação, não há que se falar em responsabilização.
108. No que se refere às operações de aquisição de álcoois, a citação consignou como prejuízo
os valores correspondentes às diferenças verificadas entre os contratos inicialmente assinados com as
usinas produtoras e seus aditivos, que contemplaram alterações de preços e, alguns, de quantidades. E
a audiência apontou gestão temerária e interferência prejudicial da área financeira sobre a operacional
em razão da formalização das referidas operações.
109. Do exame das  alegações  de defesa  e  razões  de justificativa apresentadas  em razão do
determinado  nos  itens  8.2.2  e  8.4  da  Decisão  nº  156/2001-2ª  Câmara,  verifica-se  caber  o  seu
acolhimento. Quanto ao Sr. Pedro Caldas Pereira, importa ressaltar que não participou da deliberação
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da  diretoria  que  autorizou  a  concretização  das  aquisições  de  álcoois.  Portanto,  ainda  que  os
esclarecimentos de mérito juntados pelos responsáveis não fossem suficientes para descaracterizar as
irregularidades, a ele não caberia imputar qualquer ônus, devendo ser excluída a sua responsabilidade
nos autos.
110. O conjunto dos elementos e esclarecimentos aduzidos pelos responsáveis, quer em defesa
conjunta ou individual, foi capaz de delinear com maior clareza do que aquela até então alcançada a
conjuntura verificada no ano de 1998, inclusive no tocante às dificuldades de caixa e de obtenção de
recursos para fazer face às necessárias aquisições de álcoois, bem como a situação de fato da BR
Distribuidora no novo cenário de desregulamentação do setor.
111. Segundo  salientado  pelos  responsáveis,  dado  que  o  álcool  integra  o  conjunto  de
combustíveis  utilizado  pela  frota  automotiva  do  País,  cabe  à  BR  Distribuidora  garantir  a  sua
distribuição  em todo o  território  nacional,  registrada  a  peculiaridade  de  que  há  regiões  de  difícil
acesso, como aquelas localizadas na região amazônica. Ou seja, por vezes a satisfação da missão da
Empresa vem em detrimento da economicidade de algumas operações.
112. Dos  esclarecimentos  apresentados,  alguns  aspectos  merecem  destaque,  haja  vista  que
contribuíram decisivamente para a formação do juízo de mérito acerca das operações. De início, a
liberação de preços do AEAC e do AEHC, anunciada desde o final de 1996, e, que, no caso do álcool
hidratado,  após  dois  adiamentos,  só  se  concretizou  em  fevereiro  de  1999.  A orientação  para  as
distribuidoras,  conforme  portaria  conjunta  dos  Ministérios  de  Minas  e  Energia  e  da  Indústria,
Comércio e Turismo, de abril de 1997, era no sentido de que poderiam ser estabelecidos contratos de
compra  e  venda  com  os  produtores  de  álcool.  Antes,  as  negociações  eram  intermediadas  pelo
Departamento Nacional de Combustíveis e depois pela Agência Nacional do Petróleo. Nesse cenário,
de  liberação iminente  dos  preços  e  do momento  da  comercialização da  safra,  foram acertadas  as
condições que constaram dos contratos originais firmados com as usinas.
113. Segundo informações constantes dos autos, a BR Distribuidora enfrentava dificuldades de
caixa, quando da celebração dos referidos contratos. Em paralelo, de modo a garantir o fornecimento
das quantidades necessárias para o abastecimento em todo o território nacional,  viu-se obrigada a
negociar  com  as  usinas,  sob  pena  de  comprometer  a  distribuição  dos  álcoois.  Os  contratos
contemplaram preços  para  pagamento  à  vista,  opção  que  não poderia  se  concretizar  em face  das
mencionadas dificuldades financeiras. Todavia, assegurados os quantitativos, buscou-se viabilizar as
aquisições mediante a montagem das operações de securitização. Estas, diferentemente dos contratos
originais, previam pagamentos no prazo de um ano, pelo preço de tabela da ANP, daí o diferencial de
preços apontado.
114 Por outro lado,  havia restrições  de acesso ao crédito externo,  impostas  por normas do
Senado Federal e do Banco Central do Brasil (Resoluções nºs 96/89 e 17/92 do SF c/c a Resolução nº
2.383,  de  22/5/97,  e  Circular  nº  2.807,  de  26/2/98,  do  BACEN),  impossibilitando  que  a  BR
Distribuidora buscasse no mercado financeiro internacional os recursos de que necessitava. Quanto ao
crédito interno, tampouco seria viável, haja vista que a Resolução nº 2.444, de 14/11/97, do BACEN,
definiu regras para o contingenciamento do crédito ao setor público, entre elas, congelou a concessão
de créditos pelo Sistema Financeiro Nacional aos órgãos e entidades do setor público, incluídas as
sociedades  de economia mista  e  suas  subsidiárias,  aos saldos  apurados em 30/9/97.  Portanto,  não
dispondo de recursos próprios e sem a possibilidade de acesso a recursos de terceiros, viu-se obrigada
a buscar solução capaz de viabilizar a concretização das aquisições de álcoois.
115. Outro aspecto suscitado nas defesas, e estreitamente ligado à missão da BR Distribuidora,
refere-se ao papel da estatal na manutenção do interesse dos produtores do setor sucro-alcooleiro na
produção  de  álcool,  de  modo  a  garantir  oferta  constante  capaz  de  satisfazer  a  demanda  da  frota
automotiva (veículos movidos a álcool e percentual adicionado à gasolina). Trata-se, na verdade, de
matéria afeta a estratégias de governo de manutenção dessa fonte de energia, uma vez que o setor
poderia optar pela produção de açúcar.
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116. Por essas razões, resta devidamente esclarecido que não houve interferência prejudicial da
área financeira sobre a operacional e tampouco a diferença de preços entre os contratos originais e
aditivos  firmados  para  aquisição  de  AEAC  e  AEHC  representou  prejuízos  à  BR  Distribuidora,
conforme inicialmente apontado.
117. Todavia, no que se refere ao entendimento da 1ª SECEX, acolhido pelo Ministério Público,
no sentido de que a não-formalização de operações de “hedge” para cobertura dos riscos decorrentes
de  possíveis  variações  cambiais  configura  ato  de  gestão  temerário  e  antieconômico,  passível  de
aplicação  da  multa  prevista  no  art.  58,  inciso  III,  da  Lei  nº  8.443/92,  quero  manifestar  minha
discordância pelas razões que a seguir exponho.
118. As operações de “hedge” visam a prevenir eventual alta da moeda estrangeira. Os fatos
aqui  discutidos,  ocorridos  no período de  1997/1998,  inseriam-se no  contexto  do compromisso do
Governo Federal com a manutenção da política cambial vigente, assumido, inclusive, perante o Fundo
Monetário Nacional, conforme Memorando Técnico de Entendimentos, de 8/12/98 (fls. 114/133 do
volume 13), e fala do então Ministro da Fazenda, Pedro Malan, na Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, da mesma data (fls. 134/145 do volume 13). Não seria, portanto, consentâneo com
as  linhas  mestras  do  Governo  que  uma de  suas  estatais,  em sentido  oposto,  adotasse  tal  cautela,
sinalizando o descrédito em relação ao referido compromisso. Nesse sentido, não entendo como ato de
gestão  temerário  e  antieconômico  a  não-realização  de  operações  de  “hedge”  para  proteger  a  BR
Distribuidora de possíveis desvalorizações do dólar.

CONCLUSÕES

119. As preliminares suscitadas pelos responsáveis não merecem prosperar. Foram observadas
todas  as  etapas  processuais  necessárias  ao  julgamento  dos  Recursos  de  Revisão  interpostos  pelo
Ministério Público nas contas da BR Distribuidora, exercícios de 1994 e 1995, bem como da Tomada
de Contas Especial objeto do TC 010.837/2000-8.
120. No que se refere aos Recursos de Revisão, cabe o provimento daquele referente às contas
de 1994, ano em que foi autorizada, pela diretoria colegiada, a contratação direta do IDORT/RJ para a
prestação  de  serviços  de  consultoria  tributária,  sem o  preenchimento  dos  requisitos  necessários  e
essenciais para a dispensa ou para a inexigibilidade de licitação, bem como sem a realização da fase
interna da licitação,  demonstrando ausência de motivação para a contratação, desconhecimento do
objeto contratado e dos valores envolvidos. Esse quadro possibilitou que fosse acordada cláusula de
preço desarrazoada.
121.  Com relação ao Recurso de Revisão relativo às contas de 1995, ano em que o contrato
com o  IDORT/RJ  foi  assinado,  deve  ser  negado  provimento,  haja  vista  que  se  tratou  apenas  de
formalização da contratação autorizada em dezembro de 1994. Também não houve a realização de
qualquer pagamento no exercício de 1995.
122. Quanto ao TC 010.837/2000-8, considerando ter ficado caracterizado dano ao erário, as
contas devem ser julgadas irregulares, com a imputação de débito e multa aos responsáveis.

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

123. Tanto  a  1ª  Secex quanto  o  Ministério  Público  entendem que há  vigorosos  indícios  de
superfaturamento na contratação do IDORT/RJ. Em 2005, inclusive, o Ministério Público junto ao
TCU oficiou à Procuradora-Chefe da República no Distrito Federal requerendo a quebra do sigilo
bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídica arroladas no TC 010.837/2000-8. Essa solicitação foi
reiterada em 2006, não tendo havido resposta por parte daquela autoridade.
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124. Assim, a 1ª Secex, acompanhada pelo Ministério Público, oferece propostas no sentido de
ser  decretada  a  indisponibilidade  dos  bens  dos  responsáveis;  a  inabilitação  dos  gestores  da  BR
Distribuidora  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  no  âmbito  da
Administração Pública; a declaração de inidoneidade do IDORT/RJ e o encaminhamento de sugestão
ao Ministério  Público  da União para que seja  levantado o sigilo  bancário,  fiscal  e  telefônico das
pessoas físicas e jurídica mencionadas.
125. Entendo que a situação verificada nos autos, referente à contratação do IDORT/RJ pela BR
Distribuidora,  foi  de  fato  bastante  grave.  Foram praticados  atos  ilegítimos  e  antieconômicos,  que
provocaram vultoso dano aos cofres da empresa. Entendo que essa gravidade justifica a adoção de
algumas das medidas propostas pela 1ª Secex e corroboradas pelo Ministério Público/TCU.
126. Não acolho a  proposta  de declaração de inidoneidade  do IDORT/RJ,  uma vez que tal
sanção, prevista no art. 46 da Lei nº 8.443/92, só é aplicável quando há fraude à licitação, o que não
ocorreu no presente caso. Em relação à indisponibilidade dos bens, trata-se de medida de natureza
cautelar, nos termos do art. 44 da Lei nº 8.443/92, a ser tomada quando a apuração ainda está em curso.
Neste  momento,  com  o  débito  já  quantificado,  considero  mais  adequada  a  adoção  da  medida
preconizada no art. 61 da mesma lei – solicitação para o arresto de bens.
127. Há nos autos solicitações de informações encaminhadas por Procuradores da República.
Na presente oportunidade, cabe dar-lhes ciência do julgamento, encaminhando cópia da deliberação,
acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem.
128. Por fim, registro pedido protocolizado por Joseval Siqueira, advogado, inscrito na OAB/RJ
sob o n 19.624, requerendo vista do TC 010.124/95-0, encerrado mediante juntada às contas da BR
Distribuidora relativas ao exercício de 1994 (TC 008.952/95-7).
129. No pedido, esclarece o solicitante ter por objetivo “realizar estudo jurídico sobre licitação
nas contratações inerentes às atividades-fim das empresas estatais”.
130. O TC 010.124/95-0 cuidou de denúncia acerca de descumprimento pela BR Distribuidora
de determinação contida na Decisão n 414/94-Plenário, no sentido de que a Empresa adotasse “as
providências  necessárias  à  reformulação  das  normas  internas  contidas  no  Manual  Geral  de
Contratações, de forma a adequá-las aos princípios insertos na Lei n 8.666/93 e obrigar à realização
de procedimento  licitatório  para  as  atividades  concernentes  à  contratação de  transporte  de  seus
produtos”.
131. A apreciação  da  denúncia  resultou  no  Acórdão  n 240/97-Plenário  que,  entre  outras
providências, não acolheu as razões de justificativa apresentadas pelos membros da diretoria executiva
da Companhia, aplicou-lhes a multa do art. 58, inciso IV, da Lei n 8.443/92, encaminhou determinação
no mesmo sentido aos dirigentes da época, bem como à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás para que
observasse a referida determinação, aplicando-a a todas as empresas do Grupo Petrobras. Na mesma
assentada, foi cancelada a chancela de “sigiloso” que recaía sobre os autos.
132. A deliberação acima foi reformada, nos termos do Acórdão n 121/98-Plenário, conforme a
seguir:

“(...) Considerando que o Artigo 173, § 1º, da CF/88 (redação original), ao dispor que a
exploração  direta  da  atividade  econômica  pelo  Estado,  ressalvados  os  casos  previstos  na
Constituição, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, estabelece também que a empresa pública,
a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e
tributárias; Considerando que as empresas estatais, notadamente as constituídas sob a forma de
sociedade anônima,  estão  presas  a um dever  de eficiência,  nos  termos da Lei  das  Sociedades
Anônimas n.º 6.404/76 (Art. 153 - O administrador da companhia deve empregar, no exercício de
suas  funções,  o  cuidado  e  diligência  que  todo  homem  ativo  e  probo  costuma  empregar  na
administração dos seus próprios negócios; e Art. 238 - A pessoa jurídica que controla a companhia
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de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117),
mas poderá orientar  as atividades  da companhia de modo a atender ao interesse público que
justificou a sua criação); Considerando que o Artigo 37 da CF/88 estabelece uma obrigatoriedade
geral de licitar para todas as entidades da administração indireta ou descentralizada, sem exceção,
quando lido isoladamente; Considerando que nenhuma disposição normativa tem vida fora do
contexto em que está necessariamente inserida, e que o universo normativo não é um conjunto
desordenado de prescrições, mas, sim, um sistema, organizado, articulado e hierarquizado, no qual
as contratações são apenas aparentes; Considerando ainda que, em confronto com o disposto no
Artigo 173 da CF/88 (em sua redação original) o Artigo 37 apenas estabelece uma regra geral, que
não  é  absoluta,  pois  encontra  exceção  exatamente  na  disciplina  jurídica  constitucionalmente
estabelecida para as empresas estatais exploradoras da atividade econômica, as quais devem atuar
em regime  de  competição,  ao  lado  dos  particulares,  em relação  aos  quais  não pode ter  nem
privilégios  nem desvantagens,  salvo  aqueles  decorrentes  dos  fins  sociais  que  determinam sua
criação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante  as  razões  expostas  pelo  Relator,  e  com fundamento  nos  arts.  32,  Parágrafo  único;  48  e
Parágrafo único; ambos da Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 228 e 233 do RITCU, em: 8.1 - conhecer
do presente Pedido de Reexame interposto pelos Responsáveis acima indicados (item 3, supra),
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 8.2 - tornar insubsistente o Acórdão recorrido n.º
240/97-TCU-Plenário; 8.3 - dar nova redação à Decisão n.º 414/94-TCU-Plenário, para excluir a
obrigatoriedade  de  a  PETROBRÁS  Distribuidora  -  BR,  realizar  processo  licitatório  para  as
contratações  de  transportes  que  sejam  atividade-fim  da  empresa,  como  a  de  transporte  de
produtos, permanecendo esta obrigatoriedade para as atividades-meio; e 8.4 - dar conhecimento à
PETROBRÁS Distribuidora - BR, e à Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, da deliberação ora
proferida, mediante a remessa de cópia do Relatório/Voto que a fundamentaram.”

133. Verifica-se  que  a  matéria  já  se  encontra  definitivamente  julgada,  permanecendo  como
jurisprudência pacífica deste Tribunal os termos constantes do Acórdão acima transcrito.
134. Assim, ainda que o solicitante não seja parte nos autos; considerando o que dispõe o art. 7,
inciso XV, da Lei n 8.906/94; e tendo em vista que a matéria não encerra controvérsias, entendo que
deva ser autorizada a concessão de vista do TC 010.124/95-0 ao Sr. Joseval Siqueira, esclarecendo-lhe
que o processo estará à sua disposição na 1ª Secex pelo prazo de 15 dias após ser comunicado.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 05 de dezembro de
2007.

UBIRATAN AGUIAR
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 2686/2008 - TCU – Plenário

1. Processo TC-010.837/2000-8 - c/ 17 volumes
Apensos: TC-017.553/2006-6
TC-027.896/2006-3
2. Grupo II – Classe IV – Tomada de Contas Especial
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3. Responsáveis: Orlando Galvão Filho (CPF: 031.520.657-87), José Ferreira da Silva Filho (CPF:
039.770.647-20), João Augusto Rezende Henriques (CPF: 495.612.197-00), Reynaldo Vilardo Aloy
(CPF: 029.636.637-49), Djalma Bastos de Morais (CPF: 006.633.526-49), Pedro Caldas Pereira (CPF:
203.930.917-91) e  Instituto de Organização Racional  do Trabalho do Rio de Janeiro – IDORT-RJ
(CNPJ: 34.065.185/0001-34)
4. Entidade: Petrobras Distribuidora S.A.
5. Relator: MINISTRO UBIRATAN AGUIAR
5.1. Primeiro Revisor: MINISTRO GUILHERME PALMEIRA

5.2. Segundo Revisor: MINISTRO BENJAMIN ZYMLER

6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Lucas Rocha Furtado
7. Unidade Técnica: 1ª Secex
8.  Advogados constituídos  nos  autos:  Haroldo Almeida  Soldateli  (OAB/RS 30.674),  José Antonio
Fichtner  (OAB/RJ  53.963),  Fernando  Guerra  Lopes  (OAB/RJ  33.452),  Beatriz  do  Couto  e  Silva
(OAB/RJ 1.640-A), Adriana de Biase Ninho (OAB/RJ 83.101), Maurício Palmeira Filho (OAB/RJ
43.440), Valdeir de Queiroz Lima (OAB/DF 10.524), Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho (OAB/RJ
26.973), Cármen Lúcia Antunes Rocha (OAB/MG 28.520), Vitor Augusto Ribeiro Coelho (OAB/DF
3.364), João Estenio Campelo Bezerra (OAB/DF 2.218), Tereza Amaro Campelo Bezerra (OAB/DF
3.037), Gustavo Cortês de Lima (OAB/DF 10.969), Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250) e Bianca
Mostacatto (OAB/RJ 120.847)

9. Acórdão:
VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Tomada  de  Contas  Especial,  decorrente  da

conversão  de  Relatório  de  Auditoria,  nos  termos  da  Decisão  n 156/2001-2ª  Câmara,  de
responsabilidade dos Srs. Orlando Galvão Filho, José Ferreira da Silva Filho, João Augusto Rezende
Henriques, Reynaldo Vilardo Aloy, Djalma Bastos de Morais e Pedro Caldas Pereira e do Instituto de
Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro – IDORT-RJ.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. excluir dos autos a responsabilidade do Sr. Pedro Caldas Pereira;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alienas ‘b’ e ‘c’, 19 e 23, inciso III da

Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, § 4º, 210 e 214, inciso III, do Regimento
Interno, julgar as presentes contas irregulares, condenando os Srs. Orlando Galvão Filho, José Ferreira
da Silva Filho, João Augusto Rezende Henriques, Reynaldo Vilardo Aloy, Djalma Bastos de Morais e
o Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro – IDORT-RJ, de forma solidária, ao
pagamento  dos  valores  abaixo  indicados,  fixando-lhes  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  da
notificação,  para  comprovarem,  perante  o  Tribunal  (art.  214,  inciso  III,  alínea  "a"  do  Regimento
Interno),  o  recolhimento  da  dívida  aos  cofres  da  Petrobras  Distribuidora  S/A,  atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data Valor (R$)

25/06/1997
721.388,63 (setecentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais, sessenta e três
centavos)

16/07/1997
1.410.309,68 (hum milhão, quatrocentos e dez mil, trezentos e nove reais, sessenta e oito
centavos)

24/07/1997 2.106.625,02 (dois milhões, cento e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais, dois centavos)

25/08/1997
1.845.059,16 (hum milhão,  oitocentos  e  quarenta  e  cinco mil,  cinqüenta  e  nove reais,
dezesseis centavos)

24/09/1997 1.977.131,95 (hum milhão,  novecentos  e  setenta  e  sete  mil,  cento e  trinta  e  um reais,
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noventa e cinco centavos)

24/10/1997
1.883.305,99 (hum milhão, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e cinco reais, noventa e
nove centavos)

04/02/1998
1.958.026,64 (hum milhão , novecentos e cinqüenta e oito mil, vinte e seis reais, sessenta e
quatro centavos)

19/02/1998
2.063.246,68 (dois milhões, sessenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e
oito centavos)

26/02/1998
1.837.122,36 (hum milhão, oitocentos e trinta e sete mil, cento e vinte e dois reais, trinta e
seis centavos)

29/04/1998
1.879.312,84 (hum milhão, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e doze reais, oitenta e
quatro centavos)

29/04/1998
1.039.659,54 (hum milhão, trinta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais, cinqüenta
e quatro centavos)

29/05/1998
1.693.961,90 (hum milhão, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um
reais, noventa centavos)

12/06/1998
2.162.714,90  (dois  milhões,  cento  e  sessenta  e  dois  mil,  setecentos  e  quatorze  reais,
noventa centavos)

10/07/1998
2.015.766,99 (dois milhões, quinze mil, setecentos e sessenta e seis reais, noventa e nove
centavos)

30/07/1998
2.187.475,51 (dois milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais,
cinqüenta e um centavos)

28/08/1998 2.396.008,36 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, oito reais, trinta e seis centavos)

30/09/1998
2.070.736,48 (dois milhões, setenta mil, setecentos e trinta e seis reais, quarenta e oito
centavos)

30/10/1998
2.254.696,61 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis
reais, sessenta e um centavos)

30/11/1998
2.324.320,64 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais, sessenta
e quatro centavos)

30/12/1998 2.121.198,00 (dois milhões, cento e vinte e um mil, cento e noventa e oito reais)

29/01/1999
2.336.569,94 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais,
noventa e quatro centavos)

03/03/1999
2.015.976,98 (dois milhões, quinze mil, novecentos e setenta e seis reais, noventa e oito
centavos)

31/03/1999 1.113.801,76 (hum milhão, cento e treze mil, oitocentos e um reais, setenta e seis centavos)
03/05/1999 825.014,73 (oitocentos e vinte e cinco mil, quatorze reais, setenta e três centavos)

9.3. aplicar aos responsáveis acima, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19,
caput, in fine, e 57, da Lei nº 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea
a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do
efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor:

Responsável Valor (R$)
Orlando Galvão Filho 500.000,00 (quinhentos mil reais)
José Ferreira da Silva Filho 500.000,00 (quinhentos mil reais)
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João Augusto Rezende Henriques 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Reynaldo Vilardo Aloy 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Djalma Bastos de Morais 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Instituto  de  Organização  Racional  do
Trabalho do Rio de Janeiro – IDORT-RJ

2.000.000,00 (dois milhões de reais)

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações;

9.5.  com  fulcro  no  art.  61  da  Lei  nº  8.443/92,  solicitar  à  Advocacia-Geral  da  União,  por
intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens
dos  responsáveis  indicados  no  subitem 9.2  supra,  caso  não  haja,  dentro  do  prazo  estabelecido,  o
recolhimento dos débitos;

9.6. considerar graves as infrações cometidas e, com fulcro no art. 60 da Lei nº 8.443/92, c/c o
art. 270 do Regimento Interno, inabilitar os Srs. Orlando Galvão Filho, José Ferreira da Silva Filho,
João Augusto Rezende Henriques, Reynaldo Vilardo Aloy e Djalma Bastos de Morais para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal,  pelo
período de 8 (oito) anos;

9.7. encaminhar cópia da documentação pertinente ao Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro, para o ajuizamento das ações que julgar cabíveis, nos termos do art. 16, §3º,
da mesma lei,  c/c  o art.  209, §6º,  do Regimento Interno deste  Tribunal,  sugerindo a avaliação da
pertinência de que sejam levantados os sigilos fiscais, bancários e telefônicos dos responsáveis pelas
irregularidades tratadas neste processo;

9.8. comunicar aos Procuradores da República no Estado do Rio de Janeiro Flávio Paixão de
Moura Júnior e Maurício Andreiuolo Rodrigues o julgamento destes autos, encaminhando-lhes cópia
da presente deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam;

9.9. autorizar a concessão de vistas dos autos ao Sr. Joseval Siqueira, esclarecendo-lhe que o
processo estará à sua disposição na 1ª Secex pelo prazo de 15 dias após ser comunicado;

9.10. juntar cópia deste Acórdão às contas da BR Distribuidora relativas aos exercícios de 1997,
1998 e 1999.

10. Ata n° 50/2008 – Plenário.
11. Data da Sessão: 26/11/2008 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2686-50/08-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Vilaça (na Presidência), Valmir Campelo, Ubiratan Aguiar
(Relator), Benjamin Zymler (2º Revisor) e Aroldo Cedraz.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Valmir Campelo.
13.3. Auditores convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e André Luís de
Carvalho.
13.4. Auditor que alegou impedimento na Sessão: Marcos Bemquerer Costa.

MARCOS VINICIOS VILAÇA UBIRATAN AGUIAR
na Presidência Relator

Fui presente:
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LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral
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