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GRUPO II –  CLASSE I – Plenário
TC  010.837/2000-8  [Apensos:  TC  027.896/2006-3,  TC
017.553/2006-6]
Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)
Entidade: Petrobrás Distribuidora S.A. – BR – MME.
Embargantes: João Augusto Rezende Henriques (495.612.197-00);
Orlando  Galvão  Filho  (031.520.657-87);  Reynaldo  Vilardo  Aloy
(029.636.637-49). 
Interessado:  Petrobrás Distribuidora - BR, e à Petróleo Brasileiro
S/A - Petrobrás; Instituto de Organização Racional do Trabalho no
RJ  - Idort/RJ (34.065.185/0001-34).
Advogado: Claudismar Zupiroli – OAB/DF n° 12.250 

SUMÁRIO:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REJEIÇÃO.
OPOSIÇÃO  DE  NOVOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.
CONHECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  DE
CONTRADIÇÃO,  DE  OBSCURIDADE  E  DE  OMISSÃO  NA
DELIBERAÇÃO  EMBARGADA.  REJEIÇÃO.  CIÊNCIA  AOS
INTERESSADOS.
. 

RELATÓRIO

  Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por João Augusto Rezende Henriques,
Reynaldo Vilardo Aloy  e Orlando Galvão Filho, respectivamente fls. 01/11, 12/26 e 27/43, todas do
anexo 9,  contra  o Acórdão nº  2.879/2009-TCU-Plenário,  o  qual  rejeitou  Embargos de Declaração
opostos pelos mesmos interessados e manteve os exatos termos do Acórdão nº 2.686/2008-Plenário,
excluída, apenas, a responsabilidade dos Srs. Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva Filho.

    
  ESCORÇO DOS FATOS

Esta Tomada de Contas Especial origina-se de conversão do Relatório de Auditoria referente à
fiscalização realizada na Petrobras Distribuidora S.A., nas áreas de licitações, contratos e controles
internos, conforme Decisão nº 156/2001 - Segunda Câmara.  No que interessa ao deslinde destes autos,
o motivo para conversão do processo de fiscalização em TCE reside basicamente  na ocorrência de
possíveis prejuízos causados cofres da Petrobras Distribuidora S.A., materializados nos anos de 1997,
1998 e  1999,  com fundamento  em autorização  da  Diretoria  Colegiada  da  empresa  estatal  para  a
celebração do 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao contrato firmado entre a BR Distribuidora e o Instituto de
Organização Racional do Trabalho no Rio de Janeiro – Idort/RJ. 

O objeto da aludida avença consiste na prestação de serviços de consultoria financeira, com
destaque para a recuperação de ativos financeiros oriundos de pagamento indevido de débitos fiscais,
sendo a remuneração da contratada realizada com base em cláusula de êxito, isto é, no recebimento de
percentual dos benefícios financeiros efetivamente auferidos pela BR Distribuidora S.A.  Quando da
aprovação e  celebração da acordo negocial, ocorridos, respectivamente, em 1994 e 1995, estimava-se
um custo contratual de R$ 600.000,00.

O fato que ensejou o chamamento dos dirigentes da empresa estatal para, na condição de
responsáveis solidários com ao Idort/RJ, apresentarem defesa decorre de pagamentos excessivos de
honorários à entidade contratada, cujo montante chegou a mais de 44 milhões de reais, valor esse
muito  acima,  portanto,  da  quantia  inicialmente  prevista  no  ajuste  original  (R$  600.000,00).   Os
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pagamentos indevidos  ao Idort/RJ concretizaram-se a partir da autorização, dada pelos dirigentes da
BR Distribuidora  S.A.,  à  celebração dos  2º,  3º  e  4º  Termos  Aditivos  à  avença,  que permitiram a
incidência  de  percentual  de  honorários   à  contratada  (no  valor  original  de  18  %,  posteriormente
reduzido para 16%) sobre a quantia de restituição de valores de indébitos fiscais de FINSOCIAL,
devidos àquela empresa estatal (aproximadamente 270 milhões de reais), por meio de compensação
tributária.

 Na  mesma  assentada,  foram identificadas  irregularidades  atinentes  à  própria  ausência  de
fundamentação técnica e jurídica para a contratação direta da entidade IDORT, ocorrida em 1994 e
1995, o que motivou a remessa de cópia dos autos e da Decisão nº 156/2001-2ª Câmara ao Ministério
Público junto ao TCU, a fim de avaliar a conveniência e oportunidade de interpor Recurso de Revisão
para reabertura e nova apreciação das prestações de contas da BR Distribuidora S.A., relativas aos
exercícios financeiros de 1994 (TC 008.952/1995-7) e de 1995 (TC-006.648/1996-7).

Interpostos  os  Recursos  de  Revisão  e  após  o  devido  processo  legal,  foram aqueles  autos
analisados conjuntamente com a presente Tomada de Contas Especial (TC 010.837/2000-8), de que
resultou  o  Acórdão  nº  2686/2008-TCU-Plenário,  cuja  parte  dispositiva  foi  vazada  nos  seguintes
termos:

"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, 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)
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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)
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;
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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."

Inconformados, os responsáveis João Augusto Rezende Henriques, Djalma Bastos de Morais,
Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro - IDORT-RJ, Orlando Galvão Filho e
Reynaldo Vilardo Aloy opuseram embargos declaratórios  contra  o Acórdão 2686/2008 – Plenário,
(respectivamente: Anexo 2, fls. 1/16, Anexo 3, fls. 1/34, Anexo 4, fls. 1/13, Anexo 5, fls. 1/33 e Anexo
6, fls. 1/40).  Por meio do Acórdão nº 2.879/2009, o Plenário exarou a seguinte deliberação:

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos ao

Acórdão 2.686/2008, Plenário.

ACORDAM os  Ministros  do Tribunal  de  Contas  da União,  reunidos  em Sessão do

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e

34 da Lei 8.443/1992, e 161 do Regimento Interno, em:

9.1.  conhecer  dos  embargos  de  declaração  opostos  por  João  Augusto  Rezende

Henriques,  Orlando  Galvão  Filho,  Reynaldo  Vilardo  Aloy  e  Instituto  de  Organização

Racional do Trabalho do Rio de Janeiro, para, no mérito, negar-lhes provimento;

9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Djalma Bastos de Morais, para,

no mérito, dar-lhe provimento;

9.3. tornar insubsistente os subitens 9.2, 9.3 e 9.6 do Acórdão 2.686/2008, Plenário,

exclusivamente em relação a Djalma Bastos de Morais e José Ferreira da Silva Filho;

9.4. encaminhar cópia do acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam,

às autoridades mencionadas nos subitens 9.7 e 9.8 do Acórdão 2.686/2008, Plenário;

9.5 juntar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, às

contas da BR Distribuidora relativas aos exercícios de 1997, 1998 e 1999;
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9.6 dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Petrobras;”

ALEGAÇÃO DOS EMBARGANTES
   
  Após sumariarem os fatos e apresentarem contextualização da matéria, os embargantes alegam

basicamente a existência de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão nº 2.879/2009- Plenário,
ao isentar a responsabilidade dos gestores Dijalma Bastos Morais e José Ferreira da Silva Filho, à
época  dos  fatos,  Vice-Presidente  e  Diretor  de  Operações  da  Petrobras  BR  Distribuidora  S.A.,
respectivamente,  e,  ao  mesmo  tempo,  não  haver  conferido  o  mesmo  tratamento  aos  apelantes,
desconsiderando  ou  não  analisando,  assim,  os  argumentos  por  eles  esgrimidos  nos  embargos
declaratórios opostos contra o Acórdão nº 2686/2008-Plenário.

Aduzem,  também,  que  o  Plenário,  contraditoriamente,  manteve  o  paradigma  da
responsabilidade solidária para condenar os demais membros da Diretoria, que, em reunião colegiada,
autorizaram a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato com o Idort/RJ, ao passo que considerou as
responsabilidades  e  as  condutas  individuais  dos  também diretores  Dijalma  Bastos  Morais  (Vice-
Presidente) e José Ferreira da Silva Filho (Diretor de Operações) para afastar-lhes a imputação feita
pelo Acórdão nº 2.686/2008, ao argumento de estes últimos gestores haverem, apenas, encaminhado
proposta de aditivo e solicitado pareceres para melhor elucidação da matéria.

Sem pretenderem agravar a situação do então Vice-Presidente da BR Distribuidora S.A., mas
que o Tribunal estenda aos demais diretores da companhia o mesmo julgamento pela isenção de culpa
atribuída àquele agente público, os embargantes asserem que a participação do Sr.  Dijalma Bastos
Morais foi ativa no procedimento administrativo que culminou na assinatura do 2º Termo Aditivo ao
contrato firmado com o Idort/RJ.  Justificam essa afirmação em fatos, amplamente documentados nos
autos,  de  o  Sr.  Dijalma  Bastos  Morais  não  apenas  haver  participado  de  todas  as  negociações
contratuais com o Idort/RJ, como também por aquele agente ter defendido e continuado a esposar a
legalidade da avença e dos respectivos termos aditivos, após ampla discussão pelas instâncias técnicas
e jurídicas da Petrobrás Distribuidora S.A.

Defendem, também, a higidez e correção técnica e jurídica do contrato e aditivos firmados com
a entidade Idort/RJ, os quais, além de serem consetâneos com as práticas usuais de mercado, baseados
na cláusula de êxito,  proporcionaram ganhos consideráveis  à  Petrobrás  BR Distribuidora S.A. em
contexto de dificuldades de caixa da companhia. Fundamentam a avença em precedente desta Corte de
Contas, em que considerou legal a contratação de mesma natureza, havida entre a CBTU e a empresa
J. Marinho.

Alegam a inexigibilidade de conduta diversa da obrigação de pagar o percentual de honorários
previamente ajustados com o Idort/RJ, pois, do contrário, segundo orientação de órgão jurídico da BR
Distribuidora S.A., a companhia incorreria em grande risco de pesado ônus sucumbência no Poder
Judiciário por inadimplemento contratual.

Reproduzo, a seguir, síntese das razões específicas enfeixadas por cada um dos embargantes:

Sr. João Augusto Rezende Henriques – então Diretor de Marketing e Consumidores da BR
            Distribuidora S.A.

.  o  embargante  não  participou  e  sequer  detinha  competência  para  a  prática  dos  atos
preparatórios que ensejaram a assinatura do 2º Termo Aditivo ao contrato firmado com a Idort/RJ, os
quais foram conduzidos pelo Vice-Presidente e Diretor Financeiro da companhia estatal;
          .  os  motivos  utilizados  para  acolher  os  embargos  declaratórios  opostos  pelos  Srs.  Dijalma
Bastos Morais e José Ferreira da Silva Filho também se aplicam ao embargante, sobretudo por que este
não  atuou  em qualquer  ato  negocial  preparatório  à  celebração  do  2º  Termo  Aditivo  ao  Contrato
firmado com a Idort/RJ;
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. não foram esclarecidas as razões e apontados os documentos que ensejaram a condenação do
embargante, tampouco foi motivada a extensão da ilegitimidade passiva ao gestor José Ferreira da
Silva Filho;

Sr. Reynaldo Vilardo Aloy – então Diretor Financeiro e de Suporte de Negócios da BR 
Distribuidora S.A.

. com base em cronologia de atos praticados pelo embargante, embargante sempre esteve atento
às  vultuosas  quantias  que  estavam  sendo  negociadas  com  o  Idort/RJ,  buscando  sempre,  como
funcionário público diligente e probo, informar e trazer a discussão da matéria a seus pares. Como
exemplo  de  lisura  e  transparência  de  seu  procedimento,  cita  a  iniciativa  de  o  embargante,  em
25/03/1998,  suspender  o  contrato  com  aquela  entidade  e  comunicá-la  da  necessidade  de  encetar
negociações  dos  termos da avença com a BR Distribuidora S.A.,  ao perceber  que os  pagamentos
realizados ao Idort/RJ haviam crescido de maneira expressiva em função da vultuosa compensação, em
favor da empresa estatal, dos indébitos fiscais do FINSOCIAL com os créditos tributários do COFINS.
Acrescenta que a preocupação em reduzir a remuneração da contratada foi destacada no parágrafo 30
do relatório da decisão embargada;

. jamais tomou qualquer decisão que não tenha sido precedida de amplo debate e que não tenha
sido fundamentada em pareceres emitidos pelas respectivas áreas especializadas da BR Distribuidora
S.A.;

. a decisão embargada é omissa ao não examinar os documentos juntados pelo interessados fls
122/130,  emitidos  em 25/03/1998  e  09/04/1998,  o  período  em que  ocorreu  a  negociação  com o
Idort/RJ. Com base em tais documentos, afirma que os percentuais praticados no mercado, para os
contratos da espécie, eram da ordem de 20%, o que afasta o argumento de a avença ter sido firmada em
bases desarrazoadas. Salienta que, ao revés da tendência do mercado, a BR celebrou contrato de êxito
com percentual inferior (16 %) àqueles ajustados por outros  órgãos da administração pública;

- a considerar o parágrafo 206 do Relatório que fundamentou a decisão atacada,  as provas
constituídas nos autos não demonstram de forma clara e inequívoca o elemento da culpa atribuída ao
embargante;

- houve dupla apenação do embargante por fatos absolutamente vinculados, portanto, idênticos
(conexão entre a aprovação, pelo embargante e demais diretores, do contrato original e a participação
do interessado em reunião colegiada que autorizou a celebração do 2º Termo Aditivos à avença) ,
oriunda  de  decisão  que  apreciou  Recurso  de  Revisão  do  MP/TCU,  referente  à  reapreciação  de
julgamento da Prestação de Contas da BR Distribuidora S.A, relativa ao exercício financeiro de 1994
(Acórdão nº 2.687/2008-Plenário; TC – 008.952/1995-7), e da deliberação embargada que manteve,
em relação ao responsável, a condenação imposta pelo Acórdão nº 2.686/2008-Plenário;

Sr. Orlando Galvão Filho – então Diretor - Presidente da BR Distribuidora S.A.

- na condição de Presidente da BR Distribuidora S.A. não tinha atribuições executivas, ou seja,
não participava do dia-a-dia da empresa, visto que acumulava as funções de membro do Conselho de
Administração  da  Petrobrás  e  de  todas  as  suas  subsidiárias,  bem  como  de  Diretor-Executivo  da
Petróleo Brasileiro S.A. Salienta que a administração da BR Distribuidora era efetivamente exercida
pelo  Vice-Presidente,  Sr.  Dijalma  Bastos  Morais,  juntamente  com  o  demais  diretores,  conforme
estipula o art. 34 do estatuto daquela companhia;

- à semelhança do então Vice-Presidente da BR Distribuidora, também não está configurado
nexo causal entre os atos praticados pelo Presidente da companhia e o suposto dano causado aos cofres
da estatal. 
          - se os atos praticados pelo Vice-Presidente da companhia são insuficientes para que lhe seja
atribuída responsabilidade, com maior razão deveria ter sido afastada a condenação do embargante,
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pois não há, nos autos, qualquer ato preparatório ou negocial praticado pelo então Presidente da estatal,
que tenha dado ensejo à celebração do 2º Termo Aditivo.  Informa ter aposto apenas o “de acordo” em
documento encaminhado à ciência dos diretores, quanto o início do processo de compensações do
FINSOCIAL;

- houve apenação em bis in idem do embargante, oriunda de decisão que apreciou Recurso de
Revisão  do  MP/TCU,  referente  à  reapreciação  de  julgamento  da  Prestação  de  Contas  da  BR
Distribuidora S.A, relativa ao exercício financeiro de 1994 (Acórdão nº 2.687/2008-Plenário; TC –
008.952/1995-7), e da deliberação embargada que manteve, em relação ao responsável, a condenação
imposta pelo Acórdão nº  2.686/2008-Plenário.  Observa que a aprovação do 2º Termo Aditivo está
correlacionada ao contrato original, cuja legalidade ainda se encontra em discussão, no âmbito desta
Corte, dada a interposição de recurso à última decisão proferida no TC-008.952/1995-7. Salienta que
não realizou qualquer pagamento para o Idort/RJ.

Em arremate, os embargantes protestam por que o Tribunal elida os vícios apontados e, por
consequência, atribua efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, no sentido de afastar-
lhes a condenação imposta pelo Acórdão nº 2.686/2008 e mantida pelo Acórdão 2.879/2009, ambos do
Plenário.

VOTO

Conheço  dos  Embargos  de  Declaração,  opostos  por  João  Augusto  Rezende  Henriques,
Reynaldo Vilardo Aloy e Orlando Galvão Filho, contra o Acórdão nº 2.879/2009-Plenário.

No  mérito,  nada  há  que  esclarecer  ou  aclarar,  pois  não  existem os  vícios  de  omissão,  de
contradição ou de obscuridade, conforme passo a expor.

A  decisão  recorrida  rejeitou  anteriores  Embargos  de  Declaração,  opostos  pelos  mesmos
interessados,  e  manteve,  em relação a  eles,  a  íntegra  do  Acórdão nº  2.686/2008-Plenário  que,  ao
apreciar Tomada de Contas Especial, instaurada por determinação da Decisão 156/2001-2ª Câmara,
julgou-a irregular e condenou os embargantes ao pagamento de sanção pecuniária e ao recolhimento,
em solidariedade com o Instituto de Organização Racional do Trabalho no Rio de Janeiro - Idort/RJ, do
débito causado aos cofres da Petrobrás BR Distribuidora. S.A. 

O dano decorre da prática de ato de gestão ilegítimo e antieconômico, com grave infração à
norma legal,  resultante de pagamentos excessivos, realizados pela empresa estatal  ao Idort/RJ, em
contraprestação a serviços contratuais de consultoria financeira, consistentes em recuperação de ativos
financeiros, oriundos da restituição de indébitos fiscais de FINSOCIAL, já então com jurisprudência
pacificada pelo E. STF.

Os dispositivos legais que majoraram as alíquotas de FINSOCIAL - art. 9º da Lei nº 7.689, de

15 de dezembro de 1988, art. 7º da Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 1º da Lei nº 7.894, de 24

de novembro de 1989 e art.  1º  da Lei  nº  8.147,  de 28 de dezembro de 1990 -  foram declarados

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do RE n.º 150.764-1/PE

(DJ de 02.04.93), em Sessão Plenária realizada em 16/12/92, anteriormente ao contrato irregular.

Desde então, inúmeros arestos do Pretório Excelso apenas corroboraram a indevida cobrança

das alíquotas tributárias, o que gerou a certeza de as empresas atingidas pela exação, entre elas, a
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Petrobrás BR Distribuidora S.A., terem o direito de repetir os indébitos fiscais, seja por via judicial,

seja por via administrativa. 

Cito, como exemplo, os seguintes acórdãos prolatados em 1994, que apenas confirmaram o

entendimento da Corte Suprema, exarado no RE n.º 150.764-1/PE (DJ de 02.04.93):  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.

Desse fato, decorre, portanto, a extrema onerosidade do contrato. No exato momento em que a
Diretoria  colegiada  da  BR Distribuidora  autorizava  a  contratação do Idort/RJ,  conforme a  ata  da
reunião de 27/12/1994, já era temerária e contrária ao interesse público a celebração de avença com a
entidade para a recuperação de indébitos fiscais, oriundos de pagamentos indevidos de FINSOCIAL.
A uma,  porque já havia certeza quanto ao direito  de a BR Distribuidora S.A. repetir  os referidos
indébitos, consoante reiteradas decisões do E. Supremo Tribunal Federal, já existentes antes da decisão
colegiada da BR, o que, pelo menos, tornava dispensável a contratação de consultoria para manifestar-
se sobre matéria já pacificada. 

A  duas,  porque,  a  despeito  da  dispensabilidade  da  avença,  os  responsáveis  pela  BR
Distribuidora S.A. agiram com grave incúria, ao não levantarem, previamente à efetivação do contrato,
a liquidez do seu crédito perante o Fisco. Tal fato fez com que o serviço a ser prestado pelo Idort/RJ
tivesse previsão de remuneração inicial, com percentual incidente sobre base de cálculo desconhecida
ou superficialmente  estimada  (inicialmente,  R$ 600.000,00),  ou  seja,  era  previsto  o  pagamento  à
contratada de 18 % sobre o montante dos valores a serem restituídos à estatal, sejam essas quantias
materialmente significativas ou não.  

Essa ocorrência caracterizou, portanto, a violação ao disposto nos arts. 6º e 7º, § 2, inciso II, da
Lei  nº  8.666/1993,  exigentes  da  prévia  elaboração  de  projeto  básico,  com  todos  os  elementos
necessários à plena delimitação do objeto, além do detalhamento do orçamento dos serviços a serem
contratados.

Em face da jurisprudência preexistente ao contrato, a única dúvida que os agentes da estatal
poderiam ter, à época da celebração do contrato, era a forma pela qual seria implementada a restituição
do indébito,  pela  via  administrativa,  por  meio  de  autorização  legal  e/ou  orientação  normativa  da
própria  Receita  Federal,  ou por  ação judicial  de  repetição de  débito,  intentada pela  Petrobrás  BR
Distribuidora S.A., contra a Fazenda Pública Federal. 

Todavia, esse óbice não era de molde a impedir que os órgãos jurídico e financeiro da própria
BR,  após  apurar  os  créditos  devidos  à  estatal,  pudessem  adotar  as  providências  necessárias  ao
exercício do direito já reconhecido pela Suprema Corte.

A BR Distribuidora chegou, até mesmo, a ingressar com ação de repetição de indébito perante o

Poder  Judiciário,  mas,  antes  da decisão  judicial,  houve  o  reconhecimento  da  viabilidade  da

compensação do FINSOCIAL com o COFINS, ocorrido com a edição da Instrução Normativa nº

32/1997, da Receita Federal, convalidada pela a publicação da MP nº 1.621-36/98.   

Tal fato reforça a falta de percepção dos administradores da companhia, quanto ao baixo risco

de recuperação desses  créditos,  conforme entendimento anteriormente sedimentado no STF, o que

prescindia dos gastos com a contratação da Idort/RJ.
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A partir das efetivas compensações dos pagamentos indevidos de FINSOCIAL com os créditos

de COFINS, desenvolvidas entre maio de 1997 até 1999, a BR Distribuidora S.A. pôde perceber que o

volume de recursos a serem restituídos aos cofres da estatal eram sobremodo significativos, o que

implicava o pagamento de remuneração desarrazoada ao Idort/RJ, muito acima do estimado na avença

original – R$ 600.000,00. 

Outro  dado  importante  é  que  o  contrato  celebrado  com  Idort/RJ  já  havia  expirado  em

31/01/1997, mesmo com a prorrogação dada com a assinatura do 1º Termo Aditivo.

Após o início das compensações tributária, diante da perspectiva de excessiva onerosidade da

avença,  os  diretores  da  BR-Distribuidora  S.A,  ainda  assim,  autorizaram  ou  consentiram  em  dar

continuidade a contrato já vencido, o que ocorreu com a  celebração do 2º, 3º e 4º Termo Aditivo, de

que resultaram os pagamentos vultuosos  ao Idort/RJ.  

O 2º Termo Aditivo, firmado em 28/08/1998, reduziu de 18% para 16% o percentual a ser pago

ao Idort/RJ sobre os valores efetivamente recuperados e repassados à BR DISTRIBUIDORA S.A.,

bem como  sobre  os  benefícios  financeiros  auferidos  sob  a  forma  de  créditos  fiscais,  igualmente

reconhecidos e efetivamente aproveitados pela BR DISTRIBUIDORA. 

De forma que, nesse aditivo, o valor estimado do Contrato passou de R$ 600.000,00 (seiscentos

mil reais) para R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais). Um acréscimo injustificado de objeto

de 4.566,67% (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento).

O 3º e o 4º Termo Aditivo, também foram celebrados fora da vigência contratual e elevaram

ainda mais o valor da avença.  O 3º Termo Aditivo (fls. 56/57, Volume 2 do TC 008.780/1999-4),

firmado em 19/02/1999, aumentou a quantia estimada da avença para R$ 41.000.000,00 (quarenta e

um milhões de reais); e o 4º Termo Aditivo (fls. 58/59, Volume 2 do TC 008.780/1999-4), firmado em

10/04/1999, aumentou-a para R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais).

Na  verdade,  os  acréscimos  ao  valor  do  contrato  foram  feitos  para  registrar  o  montante

equivalente ao percentual aplicado sobre os valores já recuperados pela BR então pagos à contratada. 

O total de dispêndios realizados pela BR Distribuidora S.A. com os pagamentos de aditivos ao

Idort/RJ representou 7.566% de aumento em relação à quantia do contrato original (R$ 600.000,00).

Além dos 2º. 3º e 4º aditamentos serem posteriores aos pagamentos já realizados à contratada e após

longo transcurso do término do ajuste original,  houve extrapolação do limite de 25% do valor da

avença, em afronta ao disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993.

Ao  prolatar  a  Decisão  nº  156/2001-2ª  Câmara,  este  Tribunal  considerou  como  justa  a

remuneração de R$ 600.000,00, pelos serviços efetivamente prestados pelo Idort/RJ, valor esse, aliás, 

condizente com os preços cobrados em contratos de consultoria celebrados, à época, por órgãos e

entidades  com a  Administração  Pública  Federal.  Portanto,  é  justamente  sobre  os  pagamentos  em
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excesso ao valor de R$ 600.000,00 que os embargantes não lograram afastar a responsabilidade, em

relação aos quais não houve sequer amparo contratual.

Desta feita, os interessados alegam os vícios de contradição, de omissão e de obscuridade no

Acórdão nº 2.879/2009-Plenário, por este não haver considerado as respectivas condutas individuais

para relevar a condenação infligida, ao contrário dos gestores Djalma Bastos Morais e José Ferreira da

Silva Filho, à época dos fatos, Vice-Presidente e Diretor de Operações da Petrobras BR Distribuidora

S.A., excluídos do pólo passivo da relação processual. 

Não assiste razão aos interessados. A situação jurídica dos Srs. Djalma Bastos Morais e José

Ferreira  da Silva Filho é  inteiramente distinta  da dos  embargantes.  Esses agentes  tiveram as suas

responsabilidades  afastadas  por  não  haverem  expressamente  autorizado  a  continuidade  dos

pagamentos excessivos à Indort/RJ e a celebração dos 2º, 3º e 4º Termos Aditivos, mesmo quando o

contrato encontrava-se expirado desde 31/01/1997.  

Conforme  expresso  no  voto  condutor,  esses  gestores  atuaram  no  sentido  de  solicitar

esclarecimentos às instâncias técnicas competentes e de dar encaminhamento ao processo, para melhor

subsidiar as decisões da diretoria.  

Embora o Sr. Djalma Bastos Morais, à época, Vice-Presidente da BR Distribuidora S/A, tenha

participado ativamente das reuniões com o Idort/RJ e houvesse intervindo, juntamente com o então

Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  aos  Negócios  da  BR,  na  elaboração  de  atos  preparatórios  que

culminaram na celebração do 2º Termo Aditivo, não há, nos autos, evidência de sua autoria, no sentido

de ter definitivamente aposto a sua aprovação aos novos atos negociais. 

O mesmo raciocínio aplica-se ao Sr. José Ferreira da Silva Filho, então Diretor de Operações da

BR,  visto  que  apenas  encaminhou  o  processo  a  outros  órgãos  da  BR Distribuidora,  sem exarar

qualquer ato de conteúdo decisório em relação à matéria impugnada. 

Assim, mesmo considerado revel, por força do art. 281 do Regimento Interno do TCU, foram

estendidas  ao  Sr.  José  Ferreira  da  Silva  Filho  as  mesmas  e  excepcionais  circunstâncias  objetivas

aplicadas ao Sr. Djalma Bastos Morais, para isentá-lo de responsabilidade. Também não há elementos

de convicção no sentido de que tenha expedido ato  administrativo que autorizasse  realização dos

pagamentos e a celebração dos aditivos questionados.

Diferente  é  a  condição  dos  Srs.  João  Augusto  Rezende  Henriques  –  à  época,  Diretor  de
Marketing e Consumidores da BR Distribuidora S.A., Reynaldo Vilardo Aloy  - Diretor Financeiro e
de Suporte de Negócios e Orlando Galvão Filho – Presidente daquela companhia estatal.  Conforme o
relatório que fundamentou a deliberação embargada, a autoria e materialidade dos fatos que ensejaram
lesão aos cofres da Petrobrás BR Distribuidora S.A., bem como o nexo causal entre as respectivas
condutas culposas e o resultado danoso estão amplamente documentados nos autos, com destaque para
a  aposição  das  rubricas  de  autorização  dos  referidos  diretores  no  sentido  de  consentir  com  os
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pagamentos  exorbitantes  ao  Idort/RJ e  à  celebração dos  2º,  3º  e  4º  termos  aditivos,  mesmo após
expirado o contrato.

Os pagamentos ao Idort/RJ iniciaram-se após o prazo de vigência contratual, com a autorização

da diretoria da BR Distribuidora expressa na Nota aos Diretores de 08/05/1997 (f. 131, Anexo 6), da

lavra do Diretor Financeiro e de Suporte de Negócios, Sr. Reynaldo Vilardo Aloy, identificando-se as

assinaturas dos seguintes membros à época (f. 2 e ss., Vol. 4): Orlando Galvão Filho (PRD - Presidente

da Diretoria); João Augusto Rezende Henriques (DMCO - Diretor de Marketing a Consumidores). A

presença das rubricas dos Srs. Djalma Bastos Morais e José Ferreira da Silva Filho não foram, por si

só, suficientes para arrolar-lhes a responsabilidade comissiva ou omissa no ato impugnado, conforme

já salientado no voto embargado.

Ressalta-se que, no verso da Nota, em 09/05/1997 (f. 131v, Anexo 6), o Sr. Reynaldo Vilardo

Aloy determina à GCF providenciar as compensações e os pagamentos ao Idort/RJ (frisamos que estas

compensações duraram até maio de 1999);

Os pagamentos podem ser sintetizados na tabela de f. 20, v.p., sendo as correspondentes notas

fiscais juntadas no Volume 2 (fls. 147 a 240). Os atos da diretoria da BR Distribuidora que autorizam a

assinatura do 2º termo aditivo ao contrato com o Idort/RJ podem ser sintetizados nos documentos de

fls. 132 a 139 do Anexo 6 e de fls. 237/8 do Vol. 14. A deliberação expressa de cada embargante

quanto aos termos do item 10 do DIB-DFIN-85/98 (fls. 136/137v, Anexo 6) encontra-se no verso da f.

138 do Anexo 6.

Não se trata, portanto, de tratamento diferenciado, dispensado à mesma situação jurídica, como
pretendem os embargantes. Tal qual ocorreu em relação aos Srs. Djalma Bastos Morais e José Ferreira
da  Silva  Filho,  também  aqui,  não  foi  considerado  relevante,  para  o  julgamento  das  contas  dos
responsáveis, a participação efetiva ou não dos agentes públicos, na realização de atos preparatórios,
ainda que essa circunstância tivesse o condão de atenuar ou agravar a situação dos embargantes.  

O  ponto  essencial  ao  julgamento  pela  manutenção  da  sentença  condenatória  é  o  claro  e
inequívoco  assentimento  desses  gestores,  na  celebração  do  2º  Termo Aditivo  e  no  pagamento  de
valores excessivos ao Indort/RJ, conforme permissão aposta nos documentos encartados nestes autos. 

Neste tópico, era-lhes exigível conduta diversa, no sentido de evitar a celebração de aditamentos
inadequados, inoportunos e ilegais, que acarretaram despesas lesivas aos cofres da BR Distribuidora
S.A. 

Aliás, na condição de diretores da BR Distribuidora S.A., esses agentes não assumem meros
papéis figurativos. Conforme a melhor doutrina de direito administrativo e, até mesmo, por força do
Estatuto Social, cabia a eles o dever de superintender, supervisionar, coordenar e fiscalizar os trabalhos
realizados por seus subordinados, sobretudo quando envolvem valores materialmente significativos. 

Não há, portanto, como prosperar o argumento da ausência de competência técnica de alguns
diretores, de não-participação dos atos preparatórios que ensejaram os pagamentos impugnados, do
não-acompanhamento das atividades executivas diárias da empresa, ou mesmo o da adoção de medidas
acautelatórias,  como foi  o  caso  do  Diretor  Financeiro  e  de  Suporte  de  Negócios,  que  suspendeu
temporariamente o pagamento ao Idort/RJ, mas, em momento posterior, expressamente assentiu com a
continuidade do ajuste, por meio da celebração de termos aditivos intempestivos e de pagamentos
lesivos aos cofres da BR Distribuidora S.A.
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Por maior que seja a quantidade de decisões submetidas à diretoria executiva, com mais razão
escapa ao senso comum do administrador médio, probo e diligente, o fato de ter ciência e autorizar
pagamentos exorbitantes, em torno de R$ 44 milhões por serviços consultoria, em contrato já expirado,
inteiramente dispensável em razão do já pacífico entendimento jurisprudencial quanto ao direito de a
estatal obter a restituição de indébitos fiscais de FINSOCIAL. 

Ademais,  grande parte  dos trabalhos  foi feita  pela  própria  estatal,  com o levantamento das
informações  de  créditos  disponíveis,  com base  em notas  e  documentos  fiscais,  utilizados  para  o
ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública e para a compensação tributária junto à Secretaria da
Receita Federal.

Quando defendem a regularidade técnica e jurídica do contrato e dos aditivos firmados com a
entidade Idort/RJ, cujos termos os embargantes ainda consideram consetâneos com as práticas usuais
de mercado, sobretudo pela previsão de cláusula de êxito, tendo em conta os ganhos auferidos pela
Petrobrás BR Distribuidora S.A., os interessados intentam a reapreciação do mérito da deliberação
vergastada, incabível nos estritos limites dos embargos declaratórios. 

Ao repisarem o precedente desta Corte de Contas, que considerou legal a contratação de mesma
natureza, havida entre a CBTU e a empresa J. Marinho, os embargantes desconsideram o fato de essa
questão ter sido amplamente discutida no Relatório que fundamentou a decisão atacada, oportunidade
em que o Tribunal distinguiu, com propriedade, aquela situação do caso analisado nos presentes autos.
É o que esclarece o seguinte excerto do Relatório:

“(...)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."

58. Em face do exposto pelo voto condutor da decisão embargada, importante também

reproduzir trechos do Acórdão 589/2004 - Plenário a fim de destacar algumas peculiaridades

daquele  caso.  Note-se  que  as  partes  aqui  reproduzidas  não  foram  destacadas  pelos

embargantes em suas peças recursais.

VOTO condutor do Acórdão 589/2004 - Plenário

"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 nº 015.918/1994-7, Decisão nº 338/97 - Primeira Câmara, Relator o
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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."

(No presente caso em concreto, a decisão embargada entendeu que o parecer jurídico

não  estava  devidamente  fundamentado  e  que  os  responsáveis  não  tomaram  as  devidas

providências a fim de interromper a contratação, o que já demonstra diferenças entre os casos

comparados.”

Também totalmente irrelevante para afastar a condenação dos embargantes o argumento de a
decisão ter sido eventualmente omissa, ao não examinar os documentos juntados pelos interessados
(fls  122/30,  emitidos  em  25/3/1998  e  9/4/1998).  Segundo  os  embargantes,  esses  documentos
comprovam a adequação do percentual praticado pelo Idort/RJ aos parâmetros de mercado (20%), ao
tratar-se de serviços de consultoria com base em remuneração em cláusula de êxito. Os interessados
ponderam, também, a redução da participação relativa da contratada no montante de restituição do
indébito fiscal (de 18% para 16%), ocorrida após a celebração do 2º Termo Aditivo.  

Conforme se depreende da deliberação embargada, a questão essencial não é essa, mas o fato de
a ausência de estudos prévios, anteriores à celebração do contrato e a superveniência de informações,
sobre a expressiva materialidade dos indébitos fiscais de FINSOCIAL, a serem compensados com o
COFINS, propiciarem o pagamento de honorários excessivos ao Idort/RJ. Isto aliado ao fato de já
haver sido decidida a questão jurídica pelo E. STF, o que elide toda a complexidade da execução do
contrato.

Mesmo sobre  essa  nova base de  cálculo  de  R$ 270 milhões,  o  percentual  de  16% que os
embargantes aprovaram e sustentaram como razoável remuneração ao Idort/RJ resultou no pagamento
da quantia de R$ 44 milhões, por serviços de consultoria, em matéria já pacificada pelo STF, a partir
da celebração do 2º Termo Aditivo, quando deveria ser despendido apenas R$ 600.000,00, segundo a
avença inicial.

Novamente, os embargantes intentam que o Tribunal reaprecie a existência de dupla apenação,

quando presumem tratar-se de mesmos fatos apurados nesta Tomada de Contas Especial e no Recurso

de Revisão interposto pelo MP/TCU, para reabertura das contas da Petrobrás BR Distribuidora S.A.,

relativas ao exercício de 1994, como ensejadores da sanção pecuniária a esses agentes. Sobre esse

questionamento, o Relatório que fundamentou o Acórdão nº 2879/2009-Plenário foi muito claro, como

se depreende do seguinte excerto:

“80.  Em primeiro lugar cumpre ressaltar  que a decisão ora embargada os  multou

fundamentada nos  arts.  19,  caput,  in  fine,  e  57,  da  Lei  nº  8.443/1992  em face  do  débito

solidário  identificado  na  contratação  do  IDORT-RJ.  Já  o  Acórdão  2687/2008  -  Plenário

fundamentou a cominação da penalidade no art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 268,

inciso I, do Regimento Interno, ressaltando que aqueles autos cuidavam de recurso de revisão

interposto pelo MP/TCU nas contas da BR Distribuidora, relativas ao exercício de 1994, em

razão de irregularidades na contratação direta do IDORT-RJ, para a prestação de serviços de
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consultoria tributária autorizada pela diretoria colegiada em 27/12/94. Daí já se percebe que

a fundamentação não é a mesma.

81.  A  partir  daí  é  possível  perceber  que  os  fatos  que  levaram  à  aplicação  das

penalidades  não  se  confundem.  Como  bem  esclarece  a  decisão  embargada,  apesar  de  a

decisão pela contratação do IDORT-RJ ter ocorrido em 1994, nos anos que se sucederam, a

diretoria colegiada da BR Distribuidora poderia ter interrompido a contratação, tendo sido,

inclusive,  levantada  essa  hipótese  pelo  Diretor  Financeiro  ao  perceber  a  vultosidade  dos

valores que seriam pagos ao Instituto (vide item 34 do voto condutor da decisão embargada).

Nessa linha, não assiste razão aos recorrentes ao afirmarem que a assinatura do contrato está

intrinsecamente ligada aos pagamentos, na medida em que estes poderiam ter sido evitados.

Veja-se que o contrato apesar de prever um percentual de 18%, inicialmente, também estimou

o custo contratual em R$ 600.000,00. Contudo foram pagos cerca de R$ 44 milhões de reais, o

que poderia, sim, ter sido evitado pela diretoria da empresa. É justamente nesse ponto que se

concentra  a  condenação  em  débito  e  multa  sobre  o  valor  do  débito  no  montante  de  R$

500.000,00 como determinou  a  decisão ora  embargada.  Já  a  decisão  sobre  o  recurso  de

revisão  impetrado  pelo  MP/TCU decidiu  acerca  das  contas  de  1994,  exercício  em que  a

diretoria da empresa autorizou a contratação direta do IDORT-RJ por meio de contrato de

risco.

82. Atente-se, ainda, que a decisão embargada esclareceu, em sede de preliminar, que

as questões tratadas nesta TCE e no recurso de revisão apesar de interligadas eram distintas,

o que afasta a tese levantada pelos recorrentes,  senão veja-se trecho do voto condutor da

decisão embargada:

"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."

Por  tais  razões,  rejeito  os  embargos  declaratórios  opostos  por  João  Augusto  Rezende
Henriques, Reynaldo Vilardo Aloy e Orlando Galvão Filho, e mantenho os exatos termos do Acórdão
nº 2.879/2009-Plenário.
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Os responsáveis interpuseram Recursos de Reconsideração, os quais, após a apreciação desses
embargos declaratórios, deverão ser encaminhados à Secretaria de Recursos para exame prévio de
admissibilidade e posterior remessa à Secretaria das Sessões para sorteio de novo Relator.

Em face do exposto, Voto por que o Tribunal acolha a minuta de deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 03 de fevereiro de
2010.

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Relator

ACÓRDÃO Nº 117/2010 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 010.837/2000-8.   
1.1. Apensos: 027.896/2006-3; 017.553/2006-6
2. Grupo II – Classe I – Assunto: Embargos de Declaração (em Prestação de Contas)
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. - MME (33.000.167/0001-01).
3.2.  Responsáveis:  João  Augusto  Rezende  Henriques  (495.612.197-00);  Orlando  Galvão  Filho
(031.520.657-87); Reynaldo Vilardo Aloy (029.636.637-49).
4. Entidade: Petrobrás Distribuidora S.A. – BR – MME. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade: não atuou.
8. Advogado constituído nos autos: Claudismar Zupiroli – OAB/DF n° 12.250.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos  por João
Augusto  Rezende  Henriques,  Reynaldo  Vilardo  Aloy  e  Orlando  Galvão  Filho,  ao  Acórdão  nº
2.879/2009-Plenário.

ACORDAM  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  reunidos  em  Sessão  do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei
8.443/1992, e 161 do Regimento Interno, em:

9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por João Augusto Rezende Henriques,
Reynaldo Vilardo Aloy e Orlando Galvão Filho, para, no mérito, negar-lhes provimento;

9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Petrobras.
9.3.  encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para exame prévio de admissibilidade

dos  Recursos  de  Reconsideração,  interpostos  pelos  responsáveis  contra  o  Acórdão nº  2.686/2008,
mantido em parte pelo Acórdão nº 2.879/2009, ambos do Plenário, e posterior remessa à Secretaria das
Sessões para sorteio de novo Relator.

10. Ata n° 3/2010 – Plenário.
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11. Data da Sessão: 3/2/2010 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0117-03/10-P.
13. Especificação do quorum:
13.1.  Ministros  presentes:  Valmir  Campelo  (na  Presidência),  Walton  Alencar  Rodrigues  (Relator),
Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro.
13.2. Auditor convocado: André Luís de Carvalho.
13.3.  Auditores  presentes:  Augusto  Sherman  Cavalcanti,  Marcos  Bemquerer  Costa  e  Weder  de
Oliveira.

VALMIR CAMPELO WALTON ALENCAR RODRIGUES
na Presidência Relator

Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral
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