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RELATÓRIO
Recebendo 01. ProcCS<iO!o- TC n°S
9701268-3 e 9701879-0. do Conselheiro Carlos
Porto. que na última Sessão havia pedido vista. reinício o trabalho de JUlgamento.
Sr. Presidente, por oca!lião do pedido de
vi'>ta. esta\a falando sobre a prelimmar de coisa julgada administrativa. levantada pela defesa produzida pelos Srs. Governador do Estado
e St.!cretário da Fazenda. Peço a V.Exa. vênia
para repetir a argumentação e pedir pronunciamento da c~a sobre a Preliminar.
A Preliminar de coisa JUlgada administrativa f01 invocada pela defesa. 'ob o argumento de que a As embléiu Lcgi-.Jativa, órgão de
controle. já d~cidiu sobre a matéria. em trabalho da Com1ssão Espec1al de Acompanhamento da CPT dos Precatório-., conclumtlo pelaregularidade do processo de emissão de títu los
com aprovação do Plenário Jaqueta Cru.a.
Concordamos com o opinativo da Auditoria Geral e da Procuradona Geral. Reconhecidamente, à luz do art. 71. do Pergaminho Federal. enquanto uma das atnbuições do Tribunal de Contas seja auxiliar do Poder Legi<.lativo
no exercício do controle externo. todas as demais, elencadas nos itens I a 11, do referido
artigo 71. ~ão exercidas. com autonomia. pelos
Tnbunais de Contas, sem subordinação ao Poder Legislativo. A decisão da Assembléia Legislativa. pela autoridade de sua Comissão e

pela importância de sua aprovação pelo Pleno.
deverá ...ervir respeitosamente de referência. de
testemunho. mas não impede a esta Corte o
exercíciO pleno de suas funções .
Ne.,sa direção é o entendimento também
da Procuradoria Geral. no Parecer n° 568/97.
da lavra do Dr. Márcio José Alves de Souza,
que di;.:
"A coisa ju lgada se caracteriza pelo
Sltlflls de imutabilidade da decisão. que só pode
ser rescindida através da ação rescisória.
No sistema ju rídico bra!>tlciro, só as decasõcs judiciais fazem coisa julgada (art. 5°.
XXXV. da Constituição Federal). porque não
ex1ste o contenc1oso admini'>trati-.o. O processo admmistrativo. no Brasil. ~ de jurisdição
graciosa.
Ademais, o Poder Legislat ivo não é instância recursal superior ao Tribuna l de Contas.
Apesar de a Constituição Federal estabelecer que, entre outras funções ou competências, o Tribunal de Comas presta auxílio ao
Poder Legislati' o. esta função au)(ihar não o
fa1 infenor ou subordinado ao Poder
Legislativo. nem reúra ou frustra o exercício
de \Uas competências. Nessa linha estão pautadas a crítica científica e jurisprudência dominame, inclusive do STF.
O Tribunal de Comas é Órgão Constitucional de permeio. Não é poder. mas se situa
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entre eles, com autonomia funcional e seus
membros revestidos de garantias iguais às dos
magistrado~. para que possam proferir li vremente seus juízos.
A Assembléia Legislativa pode até não
levar em conta, para ~>uas deliberações. os Pareceres, Decisões e Recomendações do Tribunal de Contas. pois não está a eles adstrita. Mas.
o fato de ter apreciado uma determinada matéria não impede que o T.C. o faça. no pleno exerc ício de seu munus institucional.
A simples leitura do art. 71 e incisos da
ConstilUição Federal deixa incontroverso que
o T.C. age por impulso oficial, ou ex-officio.
Diz o art. 71. IV, da Com:tituiçâo Federal. que ao Tnbunal compete "realizar, por inicimiva própria, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal , de Comissão Técnica ou de
inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábi I, financeira, orçamentária. operacional
e patrimonial. nas unidade~> administmtivas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. e
dcmail- entidade ... refenda~ no 1n..:iso Ir.
Como se vê. o dispostti\O constitucional outorgou ao T.C tmpulso oficial. ao
clausular a expressão "por iniciativa própna··.
hto significa que -.ua atuação não está a depender da ''omade política do Parlamento, não
obstante lhe preste auxílio, como Órgão técnico de controle e\temo. 1::. a Constituição Estadual segue o mesmo moddo, pois impõe o princípiO de simetna.
É cquivo<:ada a idéia de subordinação
hierárquica do T.C. ao P.L., pretendida na preliminar".
SolicitO que seja colocada em votação a
Preliminar de Coil>a Julgada, levantada pela
defesa.

CONSEL HEIRO RUY Ll NS
ALBUQUERQUE (PRESIDENTE):

DE

PRELIMINAR
Coloco em votação a Prellmmar de Coi<>a Julgada admml.,trativa, levantada pela defesa.
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CONSELHEIRO ROLDÃO JOAQUIM RELATOR
Voto pelo acolhimento da Preliminar levantada.
OS CONSELHEIROS SEVERINO OTÁVTO
CORREIA.
FERNANDO
RAPOSO,
ADALBERTO FARIAS. CARLOS PORTO E
ROMEU DA FONTE ACOMPANHARAM O
RELATOR.

CONSELHEIRO ROLDÃO JOAQUIM RELATOR
DOMÉR lTO
I. DA CONTRATAÇÃO DO BANCO VETOR

Passemos a enfrentar a que~>tão da contratação direta do Banco Vetor. atra\és do processo
de inexigibilidade n° 11/96, promovidO peJo
BAJ'>lDEPE - Processo TC no 9701879-0.
I. I Do Objeto

Toma-se 1mperioso elucidar o objeto da
contratação o;ob análise, vi~t<) que o Relatório
Técnico (fls. 985/1009), elaborado pelos Auditores das Comas Pública!>. desta Corte. !>e
mantfesta pela mcompatib1hdade do objeto no
instrumento contratual e aquele con..,tante do
termo de ratificação da inexigibilidade. Segundo a Equipe Técnica, o Conselho de Admin istração do BANDEPE autorizou a contratação
d ireta do Banco Vetor S.A., para prestar
assessoramento técnico no planejamento e
estruturação com vistas à colocação no mercado de Letra'i Financeiras do Tesouro. A cláusula 1". do contrato celebrado em 10.06.96. faz
referência à modelagem. planejamento.
estruturação. asse~>soramento técnico e apoio
ao gerenciamento de custódw para os fins de
colocação de Títulos Públicos Estaduais. A
publicação da mcx1gib1lidade n° 11 /96 demonstra o objeto como sendo a contratação para
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assessoramento técnico e colocação de LFTs.
A defesa apresentada pelo Secretário da
Fazenda do Governo do btado de Pernambuco. Dr. Eduardo Campos. esclarece que o objeto !>l! encontra na cláusula la. do instrumento
contratual. ··m verb1s'':
''CLÁUSULA la- DO OBJETO"
Constitui o ohjero do presente conrraro
a modelagem, o planejamemo. a estrwuração.
O ll .IH' .I.\'Oflllllf!IIIO téCJIICO e apoio lfO
gerennamenro da cusrâdia para os fins de colocaçüo ele Títulos Publtcos LsraclttaiS, com visws à captação de recursos no mercado financemJ, alravés da emissiio t' colocaçiio de Letras Financeiras do Tewmro do Estado de Pernambuco - LFT-PE. por meio de opemções
compromissadas ou coloca{'fie.\ finais".
O defendente demonstra que o termo
"colocação" e refere a todo-, O'> procedimento<; envolvidos. como o planejamento. a
c'truturação. a \enda e o gerenciamento de
custódia. A argumemação do dcfcndente parece-nos robustec1da pela própria consulta formulada a esta Corte pelo Banco do Estado de
Pernambuco - BANDEPE, que a<>sim a construiu:
''A contrcuaçiio, pretendida por instimiçiio financeira inre.~rante da Administração
Ptiblica. de entidade finann•ira de direito pri\'tulo, para prestar assessoramento técnico e
financeiro, em todas. as fa<>es de operação e
gerenâamt•nto de Títulos de Oí1·ida Pública,
ccmsiderada a peculiandade e a smgularidade do1 serviços a serem comrarados. está sujeiw à licitação, ou podem tais sen•iços serem
contratados diretamente. por inexigível a liciraçüo. o teor do disposto no art. 25. inciso 11.
combinado com o art. 25. mciw 11, combinado
mm o an. 13. inciso 111. da Lei Federal 8.6661
93. com m.wiwições financeiras renomadas e
de reconhecida credibilu/cule ? " (~rifo nosso).
Emendemos não re:-.1ar dúvida que o Banco Vetor S.A. foi contratado diretamente pelo
Banco de Pernambuco BANDEPE, para a
colocação dos Títulos no mercado. envolvendo
toda'> as fases da operação. mclusive a venda.

2. DA INEXIGIBTLIDADE
A Lei Federal 8.666/93. que mstitui as
nonnas gerais para licitações e contratos, consagra a licitação prévia como regra geral, entretanto estabelece que em alguma:-. situaçõe!'>,
pode a Administração contn.llar diretamente por
dispensa, confonne hipótest:s exaustivaml!nte
elencadas no art. 24 e incisos ou formalizar a
contratação diretamente por entender ser
inexigível a adoção do procedimento hcitatório.
Neste ca:-.o a Lei 8.666/93. no art. 25 e mcisos.
apcna-. ~-.tabelece alguma1-. das htpóteses. não
sendo. portamo. exaustiva.
O Banco do Estado de Pernambuco BANDEPE formalizou Proce.,so Je
Inexigibilidade de Licitação n° J 1/96. para contrata~·iio direta do Banco Vetor S.A .. com o
objetivo de assessorar todo o proces'o de emissão c colocação no mercado das Letra..-. Financeiras do Tesouro do Estado de PernambucoU·IPEs. com fulcro no art. 25. mCJ<;O II. c/c
art. 11, inciso Ill, da Lei Federal 8.666/93. Os
Auditores dao; Contas Públicas, responsáveis
pela análise desta contratação, concluem pela
sua Ilegalidade, aljcerçando-se na ausência da
notória C!>pecialização do contratado. bem como
pela inobservância à Decisão TC N" 545/96.
Pas~emos a analisar estes aspectos.
A Lei 8.666/93, estabelece em seu art.
25. "tn verbio.,":
"art. 25. É inexigí1·el a /intaçiio quemdo houver innabifidade de compeução em especial:
I - omissis
11 - paru contratação de serviços técnicos enumerados no an. 13 d<'Sftl Lei, de nalure:.a ,\inRular. com profissionais ou empresas
de nouírin especiali-:_açtio, vedada a
ine.\i81bilidade para serviços de puhliciclade e
di\'1/lgaçiio;
I/I - (}IIIISSiS
0
~ / - Considera-se de notória especiali::,açiio o profissional ou empresa CUJO conceito 110 campo de sua especialidade. decorrente
de desempenho anterior. estudos. experiências. publiccJções, organi<.açiio, aparelhamento,
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equipe técnica, mt de owros requisitos relacionados com suas atividades, pennita inferir que
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmeme
o mais adequado à plena satisfação do objeto
do contrato".
Oeprcende-sc. do texto legal acima transcrito, que é condição fu ndamental para enquadramento de caso concreto na hipótese prevista pelo art. 25. ll, da Lei 8 666/93. a presença
de 03 (três) elementos, a saber:
I . O serviço a ser contratado deve ser
considerado serviço técnico especializado,
constante daqueles elencados no art. 13, da Lei
8.666/93;
2. O profissional ou Empresa a ser contratado deve pos~u i r notória especialização, e
3. O serviço a ser contratado deve ser de
natureza singu lar.
Com relação à adequação da contraEação em leia. ao pnmeiro elemento, parece não
haver dúvidas. visto que a própria Equipe Técnica, responsável pela análise preliminar. não
questiona tal requisito. Ademais, a simples leitura do art. 13, inci'o III. elucida possíveis
questionamentos:
"Art. I 3. Pam os fim desw Lei, consi-

deram -se sen·tços técnicos profissionais
e.\pec·iali::.adm o.~ trabalhov relativos a:
I omissts
1/ -

OJIIÜSÜ

111 assessorwr; ou consultorias técnicas e auditonas jinanceiras ou tribwJ.rias; ''
O Relatóno Preliminar (f/s 986). conclui pela ine\Ísiência do segundo elemento,
qual seja, a notória especialtzaçlio do conrrawdo.
Para cnfrentannos esta questão. necessário se fa:t re,saltar o objeto do contrato sob
exame. que, conforme exposto anteriormente.
trata da contratação do Banco Vetor S. A. para
assessoramento no processo de emissão e colocação no mercado. da' Letrd...., Financeiras do
Te~ouro do Estado de Pernambuco - LFfPEs.
Esta ob-.ervação mostra-o;c unportante. à medida que a notóna espec1aJ1zação do contratado
deve ser aferida na área pertinente ao objeto
do contrato. Parece óbvio. mas a própria equi70

pe de auditon a comete um equívoco ao concluir pela ausência da notória especialização
do contratado. tomando por fundamen to declarações do Sr. Fábio Nahou m (fls. 987 a 990).
ex-Diretor-Presidente do Banco Vetor, prestadas à Comissão Parlamentar de Inquérito. do
Senado Federal, nas qua1s afirma que, à época.
não entendia de precatónos.
Ora. o objeto do contrato não trata de
precatórios. c sim da colocação dos Títulos da
Dívida Pública no mercado, e com relação a
este serviço o processo de inexigibilidade se
faz acompanhar de dtversos documentos (fls.
33 a 124) que comprovam a notória especialização do contratado. l!m especial, encontramos.
36, declaração do Secretário de P Janejaàs
memo e Coordenação Geral de Cuiabá, Mato
Grosso, Antônio Eugênio Bel Iuca, esclareceodo que o Banco Vetor exerceu, de forma eficaz. a função de coordenare assessorar aquele
Governo na recuperação da credibilidade e
melhona de hqutdcz c dos preços das Letras
Financeiras do Estado do Mato Grosso. que tinham pouca aceitação no mercado financeiro.
A Equ1pe Técnica busca, também. com
fundamento em mformações obt1das. cerca de
lO meses após a contratação. invalidar os documentos apresentados. com o que não concordamos vi..,to que. à época. gozavam de presunção Jc leg1t1m1dade. A-;s1m lambém entende a
Procuradoria Geral d~.:sta Corte. que através do
Parecer n° 612/97. da lavra do Dr. Márcio José
Alves de Souza, com visto do Procurador Geral. Dr. Hillon Cavalcanti de Albuquerque, assim se pronunciou :
" Não se argumenta que o signatá rio
não m er ecia credibilida de, fa ce aos a contec im e nt os s urg id os c om a C PI d os
precatórios. Ora, a decla ração é bem a nterior (datada de 08.01.96) c o mesmo esta va
in\'estido de fun ção pública de realce e grande respeitabilidade que acarretavam aceitação, sem dúvida.
Além da decla ração acima, vej o nos
a utos, às ns. 38 (" oi. I), anúncio d a Cia.
E nergética de São Pa ulo, de 1994, constando VETO R entre os Ba ncos operadores dos

ns.

Certificados a Termo de Energia CTEs; às
fls. 39 consta o VETOR, juntamente com o
UNIBANCO, assessorando a emissão e
comercialização de ações da AGROCERES,
na Bolsa de Valores do Rio; às fls. 40 o
VETOR, participando do lançamento e venda de ações de Centrais Elétricas
Matogrosscnscs S.A. - CEMAT; da mesma
forma às fls. 41 e 42; às Os. 34 a Bolsa do Rio
informa as classificações do VETOR, nos
anos de 1989 a 1995, no volume das operações; às fls. 35 a Bolsa de São Paulo informa
o volume de operações do VETOR, nos anos
de 1990/1995; às fls. 36, declaração do Governo do Mato Grosso, atestando o
assessoramento do VETOR para as negociações das letras do tesouro daquele Estado;
fls. 44, parecer de auditores independentes.
Ora, esses elementos são os dados
objeth·os (conceito no campo de sua especialização e experiências anteriores) que
motivaram o julgamento (juizo de vaJor) da
Comissão e do BANDEPE para contratação
do VETOR, com base no art. 25, li, da Lei
n° 8.666/93.
Não vejo como não aceitar os documentos às fls. 34 a 44 como válidos para a
aferição de aptidão do VETOR.
As formalidades legais foram cumpridas. As falhas em formalidades acidentais
não nu1ificam a contratação, como bem ressaltou o STJ no Recurso Especial o 0 439183, fls. 1094/1095 ( vol. V li), citado na defesa.
Aliás as decisões judiciais são todas nesse
sentido, inclusive do STF, como sempre tenho demonstrado em meus pareceres''.
A Comissão Espec ial de Acompanhamento à CPl dos Precatório:>. da Assemblé ia
Legislat tva do Estado de Pemambuco, partilhando este entendimento. ao., sim se manifestou:
''O BA N DEPE con t ratou o B anco
Vetor S.A . para os serviços de plan ejamento, estruturariio, a~~esso ram en t o técnico e
apoio ao gerenciamento da custódia com vis tas. unicamente, à negociaçiio dos rírulos e
captaçiio dos resputil•ns recursos 110 meru ulo fi nan ceiro.

Co11siderando que o objeto do corzrraro
se resumiu, essencialmente. na c'olocação dos
titulas ptíblicos no mercado financeiro, não
pode restar a menor dtívida de que o Banco
Veto r possuía larga experiência nesse tipo
d e o p e ração , haj a vis 1a a s ref e rên c ias
apresemadas relmivamenre a 1rabalhos nessa â rea ".
Esse. igualmente. é o entendimenlo da
Audiwria Gera l. por via do Re latório Prévio
675/97. 9ue diz:
"E razoável inferir-se, diante dos documentos presentes à época da contratação.
que a empresa contratada atendia aos critérios objetivos da notória especialização
exigida pela lei n° 8.666/93. Vale lembrar
que a notoriedade exigida é no seu meio e
não no de todas as pessoas.
Deve-se afastar da análise da notoriedade da empresa, à época da contratação,
os fatos supervenientes surgidos na CPI dos
Precatórios que culminou com a decretação
de liquidação extrajudicial da empresa peJo
Banco Central. Não consta dos autos nada
que indicasse que à época da contratação a
empresa não mereceria confiança.
A avaliação do componente subjetivo
do dispositivo é matéria que se insere no
âmbito do poder discricionário do Administrador Público. Com efeito, deve haver, por
parte de quem contrata, a convicção de que
o serviço a ser prestado peJa empresa é o
que mais satisfaz à conveniência administrativa e que o contratado seja idealmente
o mais adequado para prestá-lo.
Pelas consjder·ações expostas, constitui medida razoável a contratação direta
do Banco Vetor pelo BANDEPE, sem a realização de licitação, com fundamento na
inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização".
Pe lo exposto. entendo que o contratado
demonstrou. à época, possuir notória especialização. Resta-nos a análise quanto ao terceiro
ele mento. ou c;eja, a sing ularidade do objeto.
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Re~ altamo~. mab uma vc.l, a necesidade de
atendtmcnto aos tr~' elementos, como requisito para enquadramento na hipóte~e do art. 25.
mci~o li. da Le1 8.666/93. Aliá'l. tem s1do um
equívoco freqüente entender a licitação como
inexigível, a partir, uni~amente. da caracterização da notória e'pecmltzação Neste senudo, os Auditores da~ Contcu. Públicas, responsáveis pela elaboração do Relatóno Preliminar.
trazem à baila. de forma bastante oportuna. a
lição do Admlni,tmllvtsta. Jorge Ulis-;es Jacoby
Fernandes (Contratação Dm!l<i sem Licitação.
Ed. Malhe1ro-.. pág. 31)
"A IIOtona especial1:.açiio IUio

economicidade da opcracão de cmis!'>ão e venda das L.FfPb -.em conhecimento da situação
conjuntural vtvcnctada por btaJos e Muntcípioo.,. em funç.io da llll\·a realidade financeira
tmposta pela n:definição das obrigaç&!s e competências de cada uma dJs Entidade" Estatais.
integrante' da 1--ed~.:ração Ao.;s1m tamhém entendeu a Procur.tdona Geral deo.;ta Corte, que
se pronunciou atra\'és do Parecer 612/97. como
segue:
.. É diante clc'.u as circunstâncias que os
atoJ de1 em ser mwfi.wdos e Julgaclos. O Direito não pode ficar alheio a realidade CfiiP o cir-

im iahili:.a a conlpl'liÇtio a nu!rW.\ que elu seja
imprescuulíl·el à n'a!btçtw de um determinado sen•tço \1/lf.:lllar l', ouus do que isso. que a
rwtorierlade apresente re/açüo direta e imediata com a \ifl[:ttlaridade do obji'/0"

É dt.: conhecum:nto geral a deterioração
das finança!> ptíblicas, em especiaL no" Estados e Mun1cfpios, apóo., a promulgação da Carta FedemI Je 198S, c: agra\.ada por alguns efeitos advindo., com a unplcmentação do Plano
ReaL a parttr de.: 1994. Particularmente. ressaltaríamos as gra\cs dthculdade~ e'labelecidru.
na gestão do-, recursos publico-. com o fim do
processo innat.:iOn<írio. o que pode p.Lrecer um
pamdoxo. ma,, àquela C:poca. o-. Estados encontra'< am. na corrosão Jo poder de compra da
moeda. solução para admini\trar '-CUS problemas de nuxn de: caixa, à medida que C\tavam
protegidos de.,ta corrosão alia\. c.:" da aplicação
de recursn' no mcrcaJCI fínancetro (fortemente
mdex.ltlo), bem como pela postergação tio pagamento de :-.ua~ despe~as ( tnclusi\.e de~pescu.
com pessoal), esta" ~em qualquer proteção contm a inflação Parece perverso. mas desta forma protltuiam-...c lllL'JO~ para manutenção da
máquina c-.tatal. Com o iH.lvcnto do Plano Real.
nova rc:alttladl! "" impôs Núo ...c.:ria possível
acubenar a melicu?ncia na gestão do., recursos
público-., a ch.unada verdad...: orçamentária e
financetra salta aos olho" da soc1edade. Tomase 1111paativo redULII dt.:spt"sas e Incrementar
rt"Cetta..... mida-"e o Juro proces~o de adaptação a no' a realidade:. 'ob pena de ~ucumh1r diante do forte de..,equtl íht io orçament,íno-financeiro. E~tado de Pernambuco nao st: constituiu
em exce~rão já em 199" aprt:!'entou um déficit
da ordem de R$ 167.000000.00 (cento e sessenta e sete m1lhõt:s de rt:.u-.). e~tanJo projeta-

Alega o tkfendente que o.t smgularidade
do obJt!lO encontra-se daramente demonstrada
no processo de ine\.ig1bilidade. mclusive de
acordo com o entendimento de<ae Tnbunal.
manifestado atraH.!s da Decisão TC N° 5-+5/96.
que responde ü consulta formulada pelo Banco
do E~tado de Pernambuco S.A.- BMDEPE.

in verlns:
''2 f.nquaclra-.\e como 't!rviço de nature.w l>ingular, de nott1tio er;pecwli:ação, o
asses.wramelllo téc·mro e jnumceim l'm rodas
m (tHPS dt! opemçcio e gere li( iumt'nlo de emtssão de tí111fm da cft\•idct púhltca c'.\ladual" (grifo
nosso);

Ora. não cabe mai~ qual4ucr Jiscussão
.sobre a singularidade do ohjcto em tela, visto
que esta Co1te, expr~ssamemc, j:í se pronunciou -.obre a quc~tüo mravé" da Decisão a<. ima
tnmscrita.
F..\ pO\tlls, comidero como dcvt<Jamentc caractcri;aJo o mcndunento a todos três requisito-. para enqu<tdramento da contratação do
Banco Vetor S .A .. na hipótese do art. 25. mciso
n. c/c art. I J. tnCIS() IH. da Lei ~.666/93.
DA

ECO~O\IICIDADE

lmpoo.,sl\.~o'l
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do um déficn para o exercício de 1996 de cerca
de R$ 171.000 000.00 (cento e setenta e dois
milhões de r~ais). o que implicaria em um acumulado de R$ 119 000.000,00 (trezentos e rrinta e nove mtlhões de reaisJ. \ .:tlor superior a 03
(trê-.) folh;.ts 'alanats. Vblumbrma-,e. portanto. uma \I tu ação de tng.overnabtl idade.
consubstanciada pelo atraso dos pagamemos
relatiVOS a fomcccJorcs. tolha de pessoal. serviço d.t dív1da. precatónos. etc A esta situação de déficit orçamentário. soma-se a perda
de recursos da ordem de R$ 67 000.000.00 (ses-;enta l! -;etc milhocs), em função da prorrogação da vigência do rundo de Estabilização Fiscal, em 04.(H 96. O Estado de Pernambuco
passou tl enfrentar ped1do de Intervenção Fedem!. por mio pagamcmo de precatório. bem
como. diversas ações de seqüestro das contah
do E:-.tado.
Diante deste quadro. o Governo do Estado úe Pernamhuco adotou uma série de medidas, buscando reduzir despesas e incrementar
rcceita.s. conforme atestado pelo Parecer no 612/
97 da Prcx:uradoria Gemi de.,ta Corte (fls. 1681
a 1682) Entretanto. os esforços empreendtdos
não foram suf1cicmcs para mverter a dramática s1ruação que se anuncia\a. Toma\'a-se clara a nccess•dade de 1ealização de operação de
crédno, com vistas .t restabelecer o equilíbrio
orçamentário. A detesa apresenta (fls. 1145)
um c1rcttnstanciado quadro demonslralivo das
opções disponíveis. à época, evidenciando o custo fmanceiro efetno de cada uma das operações, restando provada a vantagem financeira
da opção pela~ LFTPEs em relação às demais.
Neste sentido, conclui. também. o parecer dos
professores C'arlo' Magno dos Mendes Lopes .
da Uni\'ersidade Federal do Ceará. e Manuel
Alcino Ribeiro da Fonseca. da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (fl~. 1238), in verbi<;:
"A t•mt .\ Hio dt Letras Fmancetras do
U'wum do Estado dr Pernambuco fm uma decisiio econonllctmu'nU' correTa 110 momenro
conjumural em que ~e encolll rtl\'(tm (IS finanças de Pernambuco".
"A enwmio da~ Lerrasfoi o mecanismo
com menor cuJtO financetro ... "

Análogo é o entend1memo do Relatório
Prévio 675/97 da nossa Auditoria Geral, da la' ra do Dr. Luiz Arcoverde Ca\alcanti Filho.
que. depoi-. de reconhecer as enorn1es dificuldades finance1ras por que passava o E..tado de
Pernambuco. assim conclui. fls. 170 I. m[l11e:
"Pelos elementos <JUCconstam dos a utos, há d e se consider ar a opção de emissão
de títulos d a d ívid a P ública como a m elhor
- m enos oner osa - que se apresenta\·a no
m om en to da decisão d o Estado d e P ernambuco d e capta r recursos n o m ercad o financeiro".
O Relatório Preilmmar não questiona a
economicidade da opt•rac;ào. pelo comrário,
imphcHamentc. aval ta de forma positiva o custo financeiro com a cmissfto da~ LFTPEs, ao
evidenctar uma taxa de juros anual efet1va variando entre 5.87% a 6.69'k. rt:lativa ao deságio
concedido nas \endas definitivas (fls. 724) e
um cu..,to f•nancc1ro mensal médio
correspondendo a apro\imadamente 2.30%.
relatÍ\O a \Cnda comprometida (tls. 725).
DA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO
DOS RECURSOS OBTIDOS COM A NEGOCIAÇÃO DAS LFTPEs
Outro aspecto a 'crcnfrentado está direrameme relaciOnado à constlluctonalidade da
Lei l::.stadual no I 1..334/96. que serviu de
c..,peque à aplicação do~ recur::.os obtidos com
a negoc1ação das LFTPE::.. frente ao disposto
no art. 33 do Ato das Dtsposições Constitucionais Transitória' c.la Carta Federal, no art. 5° da
Emenda Constitucional no 03 e na Resolução
n° 69/95 do Senado Fedem!.
Uma análtsc aprc•Ntda da Lei Estadual
amorizadora da em1ssão das Letras Financeiras do Fstado de Pernambuco traz a impressão
inicial de que a mesma apenas autorizou a emissão dos títulos para pagamento de precatórios
JUdiCiais vcnc1dos antes da promulgação da
Carta Magna de 1988. conforme disposto no
art. 33 do Ato da-; Di..,poslções Constitucionai!>
TransHóna.<> da Carta Federal.
Entendo, como a melhor hermenêutica.
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que ml compreensão apenas reflete parte do
preceptivo legal decorrente da Lej Estadual
11.334/96.

Na verdade. a referida Lei autorizou o
Poder Execuuvo a cnar Letras Financeiras do
Te~ouro do E~taclo de Pernambuco- LFTPEtanto para fa7er frente à liquidação de
precatónos JUd1cia1s. obJeto do art. 33 do Ato
da-.; D1sposic;õcs Constllu~.:ionai-. Transitórias da
Cana Federal (art. 1°). como. igualmeme. em
seu an. 4°, amda autonzou a utilização dos recursos provenientes da emi<.são em outros encargos da administração. que não aqueles restntos ao<, precatórios judiciais, a que se refere
o art. 33 do Ato d~ Disposições Constitucionais Transitórial> da Carta federal. Assim podemos concluir que a licença concedida pela
lei estadual ao Poder Executivo é muito mais
ampla.
A questão JUrídica e'il:á. emão. em perquirirmo.., se podcna a nom1a e..,tadual. ~m ferir a
ordem conslltullonal v1gente. assim fazê-lo.
S1nccramcntc, cntend<' que. conforme
mclushe Já decidiU está Corte de Contas (DeCÍ'>ào TC n" 1.396/96). a A~scmbléia Legislativa do Lstado nao extmpolou a sua competência con,tmH:ional
Conforme pre\li>ão constitucional. a
emissão de títulos da dí\lda pública, por ser
matéria de dm~Ho fmance1ro. ~ubmete-se à competência com:orrentc da Untão. Estados e Municípios
Como. atualmcmc. 1nexi.,tence lei complementar federal de normal. gerais sobre finança~ pública'\ que regule a matéria atinente
à<; emissões de títulos da dívida pública -pois
ne!>sc campo são in:..uficicnLI!s as normas da Lei
4320/64 estão os 1-:.stados-Membros autorizados a exercer a $U<I competência legislativa
plena. a teor do di.,posto no art 24, § 3", da
Con~tituição Federal. devendo para tal apenas
o necessano respeito a ConstitUIÇão Federal.
Da anáJi.,c da Constituição Federal como
um todo si.,tem1co. \enfJca-se que da autoriza
o' Estados-~1cmhro" a enfrentarem suas necessidades fmance1ras. por d1ver~os meio.,. e. dentre c'>tc.... a cnm.são de títulos da dívida à subs-
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crição pública, mediante autorit.ação soberana
de sua Assembléia Lcgi,lutlva.
Impõe a ConstitUição. na verdade, um
único ltm1te ao exercício desta faculdade. que
corresponde à competência, por ela atribuída.
ao Senado Federal de, por meto de resoluções.
estabelecer lunues globa1s e cond1Çõe!i para o
montante da dh ida mobiliána dos Estados. do
Di.,trito Federal c do~ MunicípiO\.
Esta norma <,enatorial. no entanto. não
pode prejudicar a autonomia de cada EstadoMembro; por isso somente lhe cabe lixar limites globais (não específicos) como condtções
gerais para a formac,:ao dessa dívida.
A par destas considerações, aplicandoas à Auditoiia Especwl ora t!m discussão. verifico que. comn ltm1tcs globais e condiçõe$ para
o montante da dívida mobtliána dos Estados
são as únicas funçõe., ObJeto das resoluções
senatonais (an. 52. VIl e IX, da Constitução
Federal), rakce compct~ncta ao Senado Federa! para impor obngaçôcs e afetar previamente
os recursos auferidos com a emtssão de títulos
da dÍ\ 1da pública do Estado de Pernambuco
para pagamento exclusivo de precatónos judiCiais. sendo por con ...cguinte ta1s norma-; Lnteirarnente Inconstitucionais neste aspecto. por
iMo deixo de aplic.tr o disposto noi> artigos I0 •
§ 4°. e 16. da Re-;oluçao 69/95. do Senado Federal.
Outro ~pccto a ser observado e!>lá em
que o parágrafo úmco do arl. 33. do Ato das
Dispos1ções Con<,tlluciomus Transitórias da
Cana Federal, não cria nova competência para
o Estado-Membro. e mullo menos limitações.
no que com.:ernc à emissão de títulos da dívida
pública. Esta prerrogativa~ inerente à sua qualidade de ente autônomo da Federação. O que
se verifica com tal norma é a in.,titu1ção do
bencfk1o que perm1tc ao Estado emitir e:.ses
títulos sem cons1dcrá -lo para eft"ito de
extrapolação do l11111te global fixado pelo Senado. A"'1m não há como considerar o art. 33
do Ato da.s Disposiçõe' ConstitUCIOnais TranSitónas da Carta Federal. como fator 1mpeditivo
ou mesmo a en~eJar a ex1stênc1a de
inconslltucionahdadc na aplicação da Lei E-.-
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tadual 11.334/96.
A Lei E~tadualtambém não se encontra
em confronto com o art. 5° da Emenda Constitucional n° 03/93. que tem o seguinte teor:
"Art 5° Até 31 de dezembro de 1999,
o:-. btados. o DJ-.tnto Federal e o~ Municípios
:.omente poderão emiur títulos da divida pública no montante neccssáno ao reflDancJamento
do pnnc1pal dev1damente atualizado de sua!>
obrigações rcpre\Cntadas por essa espécie de
títulos, ressalvado o di'PO'to no art. 33, parágrafo úmco. do ato das dispos1ções constitucionais transitória,··.
É que as restrições introduztdas pela
Emenda Constitucional apena:. aplicam-se
àqueles Estados que se encontram já
end1vidados com os encargos de suas dívidas
mobiliárias, que não é o caso do Estado de Pernambuco que. até a cmJs:o.ão de letras financeiras objeto da presente Auditoria, não possuía
qualquer dívida mob1liána. não tendo qualquer
obngação decorrente do necessáno resgate de
títulos de dív1da pública.
A.,.,im. quando da edição da Lei Estadual 11.334/96. por não ter qualquer obrigação
relativa a re.,gate dt! títulos da dí\ida pública.
não encontrou o Estado de Pernambuco nenhum
óbkc con.,lltut.JOnal à aprovação da operação.
loendo-lhe de todo inaplu:ávcl o referido disposJtl\·o da Emenda ConstituCIOnal n° 03/93.
E nem se diga de forma contrária. viMo
que. interpretar o referido dispositivo legal de
forma diversa serra adm1tir-se que os Estados
que não po'>sucm dívida mobiliária estariam
sendo pun1dos exatameme por não terem se
endividado. o que roge completamente do objcti vo da nonna CJlll'. conforme antedito, apenru.
busca impedir o crescimento da dívida daqueles Estados que Já se encontram endiv1dados.
além do que. outra interpretação daria vezo a
uma ignomimosa dtscmrunação.
Por este' momos entendo que continua
plenamente vál1do o entendimento anterior desta Corte de Contas. e\arada na Decisão T.C. n°
1.396/96, com o scgumre teor:
"O ewm11wl wldo o/nulo com a colocação de Letras Fínancetms do Tesouro do

Estado de Pernambuco no mercado, após o
pagamento de rodM os precatórios judiciais expedidos conTra a Fa:.enda Estadual até
o exercício de 1995. poderá ser urifi:ado na
satnfação de outros encargos da Administraçiio, de 1•e: que. c:on.\owJte o disposto na
Lei 11° 11.334, de 03 de ahril dt> /996. os
referido.<; recursos serão tuili:.ados,
pnontariamellte:. e niio exclusll'llmente. para
o pagamemo daqueles precatórios".
Merece profunda reflexão o entendimento do Auditor LUIZ Arcoverde Filho- fls. 1701
a 1709, de seu Relatório Prévio 675/97, sob o
título:

2. A LEGAUDADE DA EMISSÃO DOS TÍTULOS DA DÍV IDA PÚBLICA ESTADUAL
Aqui a questão é bem mais delicada e
intnncada.
A princípio. em uma análise superficial.
tem-se a idéia <.k que os Estados da Federação
só podem emitir títulos da dfvida pública para
pagamento de precatórios judiciais.
J<;to decorre do disposto no artigo 33 do
Ato das D1 ·postções ConMJtUCJonaJ. TrartSilórias da Constituição Federal. que assim estatui:
"Arr. 33 Ressalvados os créditos de nature-;a altmenrar. o mior dOJ precatórios judic:wis pemlente\ de pagamento na data da promulgação da Constituição. incluído o remanescente de juros e correçiio monetdria, poderei
ser pago em moeda corrente. com atuali:.ação,
em preswçiks amwis. iguais e sucessivas, no
prazo mâximo de oito anos, a partir de JO de
julho de /989. por den'iCio editada pelo Poder
Executivo até cento e oitellfu dias da promulgação da Con.stiwiçiio.
Parágrafo Único. Poderão as emidades
devedoras, para o cumprimento do disposro
neste artigo. emitir. em cada ano. no exalo montame do dispêndio. títulos da dívida pública
não computâvets para efeito do limite global
de emlil idamento ".
O pnme1ro md1cador em contráno surge do próprio texto do dispositivo
suprarramcrito.
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A parte final do Parágrafo Único expressa que os títulos emitidos para pagamento de
precatório judiciais não são computados para
efeito do limite de endividamento dos Estados.
Significa dizer. a comrario sensu, que os títulos da dívida pública emitidos por outros motivos, que não para pagamento de precatórios
judiciais. devem ser computados para fins do
limite de endividamento.
A fixação do limite de endividamento.
não só dos Estados. como também dos Municípios, compete privativamente ao Senado Federal, órgão representativo dos Estados da Federação. É o que estabelece o art. 52, TX, da Carta Federal:
"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
( ... )
IX- estabelecer limites globais e condições para o momanre da dfl·ida mobiliária dos
Estados. do Disrriw Federal e dM Municípios":
O outro indicador que nos leva a concluir pela assertiva de que é permitida ou. no
mínimo. roi permitida. a emissão de título'\ da
dívida pública pelos Estados e Municípios é a
Emenda Costitucional n° 03. de 17.03.93.
O an. 5° da Emenda Constitucional mencionada dispõe:
"Are. 5". ATé 31 de de~embro de /999.
os Estados. oDi\'1rito Federal e os Municípios
somenTe poderão emitir títulos da dívida ptíblíca no montante necessário ao
refinanciamemo do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por
essa espécie de títulos, ressalvado o disposto
no arrigo 33. parâgrafo único, do Aro das Disposições Constitllcionais TransitórifiS ".
Se foi vedado aos Estados e Municípios
emitir títulos da dívida pública até dezembro
de 1999. salvo para refinanciamento do principal e pagamento de precatório!> pendentes, é
porque antes da Emenda não havia dúvidas de
que era permitido.
Com efeito, uma interpretação sistemática da Constituição Federal nos revela que de
fato é permitida aos Estados e Municípios a
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emissão de títulos da dívida pública como forma de captação tle recurso<; financeiros. Tanto
é ven.lade que diverso~ Estados e Municípios
brasileiros emitrram títulos com este fim .
dissociado da questão do pagamento de
precatório~ judiciais pendentes.
Vejamos o<; Jispositivos constitucionais
que tratam da matéria.
Inicialmente. uispõe o art. 163. inciso IV,
da Constituição Federal, que Lei Complementar disporá sobre emissão e resgate de títulos
da dívida pública.
Por seu turno, em matéria de direito financeiro, incluindo emissão e resgate de títulos da dív1da pública, a competência para legislar é concorrellle da União e dos Estados,
ex ,,i do an. 24, I. da Magna Carta.
E, em esfera de legislação concorrente,
compete à União estabelecerapena.:; as normas
gerais, não excluindo a competência suplementar dos Estados (art. 24, §§ 1° e 2°).
Cabe à Lei Complementar a que se refere o art. 163, IV. estabelecer as normas gerais
no âmbtto da competência concorrente da
União e dos Estados para legislar sobre finanças públicas.
lnexistindo lei federal sobre nonnas gerai<;, oli E..-:tados exercerão a competência
legislativa plena. para atender a suas peculiaridades (art. 24, § 3°).
A Lei Complementar oão foi editada.
Destarte. os Estados possuem competência plena para legislar sobre a maténa. Vou mais além.
Nem mesmo a Lei Complementar pode restringir ou extirpar a competência dos Estados e
Municípios emitirem Lírulos da dívida pública.
Outrossim. estatui o art. 25 da Constituição FederaJ:
·'Art. 25. Os Estados organí~am-se e regem-se pelas Constiwições e leis que adotarem. observado.\· os princípios desta Constitui·
ção
§ In. São reservadas aos Estados as
compeTências que não lhes sejam l'edadas
por esta Constituição".
Dessume-se de todos estes disposilivos
mencíonados que. até o advento da Emenda
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Constitucional n° 03/93. inexistiam dúvidas acerca da possibilidade dos Estados emitirem tímlos da dívida pública como forma de captação
de recursos no mercado financeiro, independente da existência de precatórios judiciais pendentes.
E hoje há dúvidas porque a
constitucionalidade do artigo supra (art. 5° da
Emenda Constitucional n° 03) pode perfeitamente ser questionada, por afronta ao princípio conformador e estrutural do Estado brasileiro, qual seja: o princíp1o federativo erigido
no art. 1° da Magna Carta.
Sobre o princípiO federativo, o Mestre
Geraldo Ataliba nos ensi na:
"Alguns princípios constitucionais foram tradicionalmente postos pelos sucessi1•os
legisladore5 constiruimes como fimdamemais
a rodo o sistema e. por isso. em posição de
emmência em relaçtio a omros.
No Brasil. os princípios mais imponante.\ siio os da Federaçiio e o da ReplÍblica. Por
isso exercem função capitular da mais
transcendental importância, determinando inclusive como se devem interpretar os demais,
cuja e.ugese e aplicação jamais poderão
ensejar menoscabo 011 detrimento para a força. eflclÍcia e extensão dos primeiros".
Com não menos maestria, leciona Celso
Antônto Bandeira de Melo, em passagem que
<;e tornou clãs. ica:
"Princípio. é por definiçiio, numcktmento
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce
dele, disposição fimdamental que se irradia
sobre diferentes nonnw. compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. exatameflte por definir a lógica e a racionalidade do sis1ema
normatn·o. no que lhe confere a tônica e lhe dá
'ientido harmônico. É' o conhecimento dos
prmcípios que preside a mtelecção das diferentes partes componentes do rodo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.
Daí que violar um princípio é muito mais
grave que transgredir uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não

apenas a um específico mandamento obrigatório. mas a rodo o sistema de comandos.
É a mats gra~·e forma de ilegaltdade ou
inconstllucionalide, conforme o escalão do
princípio atingido. porque representa
insurgência contra seus valores básicos.
comtmtélia irremissível a seu arcabouço lógico e f"orrostio de sua estrutura mestra".
A Emenda Constitucional n° 03/93, ao
restringir competência conferida pelas dispo..,içõcs originárias da Constituição Federal, proibindo a emissão de rítulo da dívida pública
pelos Estados e Municípios até dezembro de
I 999. violou o princípio federativo que norteia
o Estado brasileiro, que tem como corolário a
autonomia dos entes da Federação. A autonomia estadual c municipal foi violada.
A manutenção do pacto federativo constitui, inclusive, cláusula pétrea, impassível de
modificação via Poder ConstitucionaJ derivado. Assim disciplina o art. 60, § 4°, inciso I. da
Lei Maior. Não se pode. através de Emenda
Constitucional. agredir o princípio federativo e
a autonomia dos entes da Federação.
Dispõe o § 4° do art. 60 da Carta Federal:
"Art. 60. Não será objeto de deliberarão (I proposa de emenda tendente a abolir:
I - li fonna federatn•a de E!itado;
11- o l'Oto direto, secreto, universal e
pertÓdiCO;
111 - a separação dos Poderes;
IV- os d1reitos e garamia.s individuais".
É de registrar que não são somente as
emendas que expressamente abolem a forma
federativa de Estado que po:-..-.ucm a pecha de
inconstitucionais. Mas também aquelas a que,
conforme o próprio texto constitucional e refere. tendem a abolir.
Merecem destaque os ensinamentos do
Mestre, José Afonso da Sib•a em sua obra Direito Constitucional Positivo:
"É claro que o te.\! o não proíbe apenas emendas que expressameme declarem:
"fica abolida a Federaçüo ou a forma federativa de Estado:", "fica abolido o voto direto ... ··, "passa a vigorar a concentração
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de Poderes", ou ainda ''fica extinta a liberdade religiosa, ou de comunicação... , ou o
habeas-corpus, o mandado de segurança ... ". A vedação aringe a pretensão de modificar qualquer elemento conceitual da Federação, ou do voto d~rero, ou indiretamente resrringtr a liberdade religiosa, ou de comunicação ou owro direito e garantia individual; basta que a proposta de emenda se
encammhe ainda que remoramenre. "renda''
(emendas tendentes. di:. o texto), para a sua
abolição.
Assim, p. ex.. a awononua dos Estados
federados assema na capacidade de auto-organi;;açüo, de awogovemo e de auto-administração. Emenda que retire deles parcela dessas capacidades. por mínima que seja. indica
tendência a aboli r tl forma federativa de Estado. Atribuir a qualquer dos Poderes atribuições que a Constiruçiio s6 oworga a outro importará. tendência a abolir o princípio da separação de Poderes".

Destarte. o art 5° da emenda Constitucional n° 03/93 é inconstttuctonal. não merecendo aplicação.
Poder-'>e-ta argumentar que o dtspositivo é vigente e efica7 à medida que não houve
até o presente momento argüição de sua
mcon!>tttuctonalidadc perante o Supremo Tribunal Federal.
Toda via, é conferida a esta Corte de Contas a prerrogativa de apreciar a
constitucional idade das leis e atos normativos,
conforme entendimento da mais Alta Corte do
País. consubstanciado no Enunciado n° 347 de
sua Súmu la.
"Enunciado n" J.J7. O Tribunal de Contas, no exercíciO de suas atribuiç-ões, pode apre-

ciar a consritucionalidade das leis e dos aros
do Poder Ptíbliw ".

Logicamente que as leis a que l>e refere
o Enunciado do Supremo Tribunal Federal há
de ser entendida lato 'iensu, como el>pécies normativas.
Tal entendimento não nos autoriza a dizer que o Tnbunal de Contas declara a
inconsutucinalidade das le1s e atos normativos,
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atribuição de competência privativa do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça
do Estado. conforme o caso. Apenas nega-lhes
aplicação. no âmbito de ~ua esfera de competência.
Foi conferida às Cortes de Contas o exercício do controle difuso da constitucionalidade.
Equipara-se ao Poder de que dispõe o Juiz de
negar aplicação a uma norma jurídica. por
entendê-la inconstitucional. sem exigir-se para
tanto declaração de mconstttucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal que exerce o controle concentrado da constitucionalidade.
Destarte, este Tribunal pode negar. e
deve negar. aplicação à Emenda Constitucional n° 03/93. por entendê- la inconstitucional. o
que signi tica dizer que o Estado de Pernambuco. usando de competência conferida pelos dispositivos originário!> da Constituição Federal.
estaria autorizado a emitr títulos c.Ja dívtda pública para fins diverso<.; daquele previsto no art.
33 do ADCT. Contudo. a emi:-são destes títulos estana sujeita ao'> limites de endividamento
fixado.., pelo Senado Federal, no exercício de
sua competência conferida pelo art. 52. IX. da
CF.

Por oportuno. regtstre-se que a competência do Senado Federal. na matéria. é restrita
à fixação dos limite.., globa1s e condições para
o montante da dívida mobiliána. Não cabe,
portanto. ao Senado autorizar uma a uma a operação de emissão de título!. da dívida pública.
A autorização só é necessária no caso de operações ex temas ao teor do art. 52, V. da ConstinJição Federal: uau torizar operações extemas
d e natureza financeira, de interesse da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e d os Municípios".

Incorre também em i nconstilucionalidade. pela.-. mesmas razões- afronta ao princípio federativo -, o~ dispositivos da!> Rc!>oluçõe'\ do Senado Federal que exorbitam de sua
competêncta, a exemplo do Parágrafo único do
art. 2° da Resolução n° 39/96 c do § 4° do art.
16 da Resolução no 69/95.
Com este entendimento. ficam afastadas
todas as trrcgulandadcs relativas à emissão de

.
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títulos com base no~ precatórios judiciai . Aquele~ títulos que. seja por qual motivo, não encontram lastro no art. 33 do ADCT da Consticuição Federal, devem ser computados para efeito do limite de endividamento estabelecido pelo
Senado Federal.
Em nenhuma passagem destes autos se
cogita a violação ao limite de endividamento
mobiliário do Estado de Pernambuco··.
Desta forma. resta claro que a Assembléia Legislativa do c tado não extrapolou a
sua competência con~titucional. quando aprovou a Lei Estadual no 11.334/96. assim como
não padece a mesma de qualquer vício de
inconstitucionalidade. Por conseguinte. não procedem todas as irregularidades apontadas na
conclusão do relatório preliminar às Os. 88/90.
DO DEPÓSITO DOS RECURSOS NA CONTA ÚNICA E A QUESTÃO DO PREJUÍZO
Com relação ao item 6 da conclusão do
Relatório (Os. 796). a equipe técnica alega que
a tran~ferência automática dos recursos das
LFTPEs da conta corrente do Fundo de
Liquidez dos Títu los do Estado de Pernambuco para a Conta Única, e a c lassificação incorreta de despesas realizadas sob aquele código
de receita. como se rratasse de recur<;os do Te~.;ouro e não de operação de crédito. resultaram.
na prática, na inviabilidade da supervisão. do
controle e da prestação de coma" da aplicação
do total dos recursos auferido~.;. Parece-nos evidente. que o objetivo pretendido pela equ ipe
de analistas, ao imputar tal irregu laridade, prende-se ao fato da impossibilidade, segundo suas
conclusões. do Estado de Pernambuco utilizar
os recur~os obtidos com a venda das LFrPEs.
para pagamento de outras despesas que não
precatórios judiciais. Ora, tal impossibilidade já
foi repudiada neste relatório exaustivamente.
portanto. nenhum dano poderia ter sido causado. caso existisse a irregularidade. Ademais, os
recursos foram transferidos para conta única
do Estado por força do disposto no art. 11, do
Decreto Estadual no 19. 140, de 07.06.96. Ressallc-se, por oportuno, que as demon. trações

consolidadas das receitas arrecadadas e despesa por fonte evidenciam saldo negativo nas
fontes 001 e 002. respectivamente. recursos intemos do E~tado e convênios, caracterizando a
utilizaçao de recursos oriundos das disponibilidades gerais de caixa, nas quais se inclui ovolume arrecadado com a venda das LFTPEs.
Inclusive nenhuma divergência entre os valores totais é levantada pela equipe de auditoria,
caracterizando a regularidade da~; contas apresentadas.
Apontam. ainda. os Audllores, à~ fls.
796. a existência de um prejuízo com a operação da LFTPE da ordem de R$ 64.805.72 I .15.
corre~pondente à diferença entre o valor recebido pelo Governo do Estado e o valor pelo
qual íoram negociadas as letras para os seus
compradores finais.
Ao indicarem a existência de prejuízo.
estão os Auditores a aventarem a hipótese de
ex1stência de responsabilidade c1vil por dano
causado ao erário.
Para a efetivação da reparação. faz-se
nece~sário. como primeiro requ•c;ito. que o prejuízo seja certo, ou seja. a primeira premissa é
de que não pode haver responsabilidade sem a
ex istência de um dano efetivo. Com isto se estabelece que o dano hipotético não justifica a
reparação.
No presente caso. entendo que o suposto preJuízo apontado pelos Auditores. na realidade. trata-se de dano hipotético, visto que a
valorização dos títulos. após a sua venda pelo
Estado, foi fruto da manipulação do mercado
por agentes que atuam diretamente em nível de
mercado secundário.
Melhor dizendo, a diferença entre o valor obtido pelo Governo do Estado com a venda ds LFTPEs e o valor pago pelo comprador
final destas letras corresponde à atuação da
"mão mágica do mercado", de que nos faJa
Adam Smith. própria do sistema capitalista. sobre a qual o Governo do Estado não possui qualquer ingerência.
Ass im, a construção efetivada pelos auditOres de que aquela valorização poderia ter
sido absorvida pelo Estado, quando da realiza-
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ção do Leilão de venda das letras. trata-se na
realidade de dano apenas hipotético, posto que
não considera a incidência das leis de mercado, que se encontra claramente materializada
nos depoimento · prestados, na CPI do Senado,
pelo!. dirigentes dos grandes bancos e fundos
de pensões, que foram os compradores finais
das Letras, quando afirmaram não aruar no
mercado primário de títulos.
Este também é entendimento da Auditoria Geral, desta Corte de Contas. de acordo com
o teor do Relatório à!> Os. I 7 I7, in verbis:
·'Não se pode imputar o dano com base
em supostções.
Ademais, dos depoimentos !Ornados pela
CPI dos Títulos Públicos do Congresso Nacional, constatou-se que os grandes bancos e os
fundo<; de pensões, tomadores finais dos títulos não os compram no mercado primário, mas
apenao; no mercado secundário ...
Como não compra no mercado primário.
não poderia se configurar a htpótese de venda
dtreta dos títulos pelo Estado de Pernambuco
aos tomadores finais, afastando por completo
a certeza do dano imputado pela equipe de auditoria".
Destarte, re~ta claro, que inexistiu qualquer prejuízo para o Estado. quando da colocação das LFTPEs no mercado.
Outra trregulandade apontada pela equipe de Auditoria, que teria causado dano ao erário estadual, seria o pagamento indevido de
comissão ao Banco Vetor, em decorrência da
venda comprometida de parte das LFfPEs à
Caixa Econômica que. segundo a equipe, teria
'>e dado diretamente através do BANDEPE.
Quanto a este ponto. dois aspectos devem ser analisados.
Primeiro, a clé1usula 4" do Contrato firmado entre o BANDEPE e o BANCO VETOR,
prevê expressamente que a colocação das Letras do Tesouro Estadual no mercado financeiro. inclu~ive nas venda..., comprometidas, forma
de aquisição dos tírulos pela Caixa Econômica
Federal, far-se-ia exclustvamente através do
Banco Vetor. com o conseqüente pagamento
da comtssão de suces:,o.
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Além da expressa previsão contratual.
que serve de espequc ao pagamento da taxa de
sucesso ao Banco Vclor na venda comprometida à Caixa Econômtca Federa], os documentos trazidos pela defesa comprovam a efetiva
participação do Vetor na operação.
Destarte, temos honesta compreensão de
que, também quanto a este aspecto. mexiste
dano a ser ressarcido.

VOTO DO RELATOR
Ame todo o exposto,
Considerando que a contratação do Banco Vetor, para a colocação dos títtulos públicos
no mercado financeiro, se deu nos estritos limites da previsão legal insculpida no art. 25 da
Lei 8.666/93;
Considerando que a autorização
legislativa para a emissão das Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco é mais
an1pla do que a simples autorização para opagamento dos precatórios judiciais vencidos
antes da promulgação da Carta de 1988, previsto no art. 33 de seu Ato das Disposições
Constitucionais Transitónas da Carta Federal;
Considerando que ao editar Lei ll.334/
96 a Assembléia Legislativa do Estado não
extrapolou a sua competência constitucional,
as~im como não padece a mesma de qualquer
vício de inconstitucionalidade;
Considerando que não se pode imputar
dano com base em supo!.içõcs;
Considerando as Decisões TC 545/96 e
TC 1396/96, do Pleno desta Corte;
Considerando existência de irregularidade~ de natureza técnico-formais que não
macularam os processos de Emissão das Letras Financeiras e da Contr-Jtação do Banco
Vetor.
Julgo regular, com ressalvas, as presentes Audttorias Especiats, quitando-se os
Ordenadores de Despesa. dando-se conhecimento desta Decisão ao Senhor Procurador
Geral de Ju-;tiça.

CONSELHEIRO SEVERINO OTÁVIO
RAPOSO:

,

O meu voto, como sempre venho fazendo, revestir-se-á de uma análise unicamente técnica, abstendo-me de emitir qualquer espécie
de juízo de valor particular acerca da
inexigibilidade da contratação do Banco Vetor
para assessoramento técnico e da emissão de
Letras Financeiras do Estado de Pernambuco,
atenho-me a verificar se houve o necessário
cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal e a Lei 8.666/93.
Conforme se verifica dos relatórios dos
Auditores desta Casa. o BANDEPE cometeu,
no tocante a esta operação diversas irregularidades, seja no processo de inexigibilidade para
contratação do BANCO VETOR S.A.. seja na
emissão dos títulos e na utilização dos recursos dele provenientes.
Passemos a analisar o processo de
inexigibilidade para contratação do BANCO
VETOR S.A.- Processo l 1/96:
O Relatório T écn ico elaborado pelos
Auditores das Contas Públicas desta Corte. se
manifestam pela incompatibilidade do objeto
no instrumento contratual e aquele constante
do termo de ratificação da inexigibilidade e na
ausência da notória especialização do contratado.
As contra-razões apresentadas pelos responsáveis na operação apontam a existência de
notória especialização. com base em diversos
documentos acostados aos autos, em especial,
à<; fls. 36. declaração do Secretário de Planejamemo e Coordenação Geral de Cujbá, Mato
Grosso, Antônio Eugênio Belluca, esclarecendo que o BANCO VETOR S.A., exerceu de
forma eficaz, a função de coordenar e assessorar aquele Governo na recuperação da
credibilidade e melhoria de liquidez e dos preços das Letras Financeiras do Estado do Mato
Grosso, que tinham pouca aceitação no mercado financeiro.
Ao concluir pela ausência de notória especialização do contratado. os Auditores tomaram por fundamento, declarações do Sr. Fábio

Nahoum, (fls. 987/990), ex-Diretor Presidente
do Banco Veror, prestadas à Comissão Parlamentar de inquérito, do Senado Federal, nas
quais afirma que, à época, não entendia de
precatórios.
Por sua vez o Relator, nobre Conselheiro Roldão Joaquim aponta em seu relatório e
voto que o objeto do contrato não trata de
precatórios, e sim da colocação dos Títulos da
Dívida Pública no mercado, e com relação a
este serviço o processo de inexigibilidade se
faz acompanhar de diversos documentos (fls.
33 a 124) que comprovam a notória especialização do contratado.
Não pretendo questionar em meu voto a
existência ou não de notória especialização do
Banco Vetor para colocação no mercado das
Letras do Tesouro Estadual, embora entenda,
com base na documentação acostada aos autos, a sua inexistência. Se o Banco Vetor possuísse notória especialização, não teria a necessidade de contratar o Senhor Wagner Ramos para lhe assessorar nos serviços contratados. Irei, por conseguinte. me firmar em um
ponto que me parece fundamenraJ para análise
do problema: havia possibilidade de competição com outras empresas do setor financeiro
para execução dos serviços contratados.
O art. 25 da L ei 8.666/93, só acolhe a
possibilidade de inexigibilidade. em qualquer
dos casos previstos, desde que haja
inviabilidade de competição. Esse não é o caso.
A matéria é complexa, emretanto o meu
posicionamento ao longo do tempo nesra Corte de Contas é que apenas se manifesta notória
especialização quando inexistem outras empresas ou pessoas capazes de prestar os mesmos
serviços, além daquela à qual se pretenda atribuir aludida qualificação.
Esse me parece ser o centro de todo o
processo de inexigibilidade. O processo de dispensa do Banco do Estado de Pemambuco, não
definiu a inexistência de outras empresas com
capacidade de modelar, planejar, estruturar,
assessorar tecnicamente e apoiar o
gerenciamento da custódia para os fins de colocação de Títulos PúblicosEstaduais, com vis-
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tas à captação de recursos para os fins previstos no art. 33 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal.
Embora reconheça que existem alguns
doutrinadores que discordam deste posicioname nto, me mantere i coerente com
posicionamentos anteriores a esse respeito e.
por conseguinte. entendo como irregular o processo de inexigibilidade n° I 1196 do Banco do
Estado de Pernambuco, para contratação do
Banco Vetor S.A.
Quanto à emissão. foi lançado no mercado de títulos públicos valor consideravelmente superi or no montante da dívida do Estado de
Pernambuco para com os precatórios pendentes em 05 de outubro de 1988, que segundo
cáJculos do Governo atingia o montante de quatrocentoo; e oitenta milhões, trezentos e trinta e
dois rea1s (R$ 480.000.332,00). quando o total
da dívida pendente, de acordo com levantamento feito por e~ te Tnbunal. correspondia a duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dezoilo
reais e cinco centa\ os (RS 234.6 18,05), importando. assim. no descumpricmento da Resolução n° 39/96, do Senado Federal. que autorizou
a enm.~ào dm. letras e que no parágrafo único
de !)CU artigo 2° dctcrmina\a que as emissões
por ela autoritadas somente poderiam ser
registradas e colocadas no mercado de títulos
no exato montante dos débito" judiciais. devendo ~er observado o di..,po..,to no art. 33 do Ato
das Di. posições Constiruc10nai'i Transitórias da
Carta Federal.
Já na utilização dos recursos obtidos com
a venda das Letras Finance1ras do Estado de
Pernambuco. discordo. "data vênia", do entendimento contido no Relatório. O Governo, ao
aplicar para fins divcr<:os, o fez autorizado pela
Lei 11.334. de 03.04.96, e, ai nda. respaldado
pela consu lta respondida por este Tribunal ao
inrerprctar o conttdo na Let actma. Entretanto.
não podemos detxar de apontar como violação
à norma legal. 4uando faltou com a necessária
transparência na aplicação do" recurso<; dela
provementes. ao não contabi Iizar corretamente. todas as despcsa1> qut: tiveram como fonte
de financiamento O\ recursos onundos da \·en82

da das Letras Financeiras do Estado de Pernambuco, apenas o fazendo quando do pagamento
dos precatórios o que impossibilita a verificação detalhada do destino destes recur os.
Isto Posto
Considerando os Relatórios Técnicos de
Auditorta Espectal nos processos - TC
9701268-3 e 9701879-0, que passam a integrar
o voto;
Considerando que não foi obedecido o
disposto no arl. 25, capul. e. Il, da Lei 8.666/
93;
Considerando ainda a violação ao art. 33,
parágrafo único. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Carta Federal . e. a
Resolução no 39/96. do Senado Federal ;
Julgo irregulares as Contas objeto das
Auditoria<; Especiais relativas aos Processos TC
ll S 970 1268-3 e 9701879-0 e que as principais
peças dos processos sejam encaminhadru. à
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para
as providências necessánas à apuração dao; responsabilidades. e. a1nda. que cópia desta decisão seja anexada à Prestação de Conras do
Banco do Estado de Pernambuco. exercíciO de
1996.
0

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA:

Sr. Pre..,ideme. Srs. Conselheiros. Sr. Procurador-Geral, Sr. Auditor Geral.
No que concernc.! à contratação do Banco Vetor através de Processo de inexigibilidade
de no I 1/96, promovido pelo Banco do Estado
de Pernambuco, Processo no 970 1879-0, nada
tenho a acrescentar ao que foi dito pelo Relator.
Também nada tenho a acrescentar no gue foi
dito pelo Relatório Prévio da Audi toria Geral,
desta Casa, e pelo Parecer da Procuradoria
Geral. desta Corte de Contas. ass1m endoso;o
integralmente a" razõe" comida" nc\ta" peças.
No que toca à emí..,são do!> títulos públicos. ape"ar de concordar também com a
constituciOnalidade da Le1 Estadual pelas razões expo~ta" pelo Voto do Relator e nas peças
produzidas pelo Auditor Lutz Arcoverde Filho
e pelo Procurador Márc1o José Alves de Sou-
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za, ambos com o visto do Auditor Geral e Procurador-Geral, re~pectivamente. algumas palavras gostaria de tecer.
Ainda. em relação à segunda questão.
lembro que o Supremo Tribunal Federal. recentemente. em decisão unânime, provocada
por uma ação direta de incon~titucionalidade
promovida pelo Governo do Estado da ParaJba.
entendeu pela inconstitucionalidade da Resolução do Senado que determinou que a utilização de recursos financeiros decorrentes da venda dos ativos dos Estados fosse exclusivamente para amenização de suas Dívidas Públicas.
O Supremo, à unanimidade. em decisão recente, entendeu pela inconstitucionalidade daquela
Resolução, p()r reconhecer que aquela resolução feria a autonomia administrativa e financeira dos Municípios. A propósito, o Relatório
da Comissão Especial de AcompanhamentoCPl do Precatório - constituída pela Assembléi<~ Legislativa do Estado. publicada no Diário
Oficial do Estado em 07.08.97. diz em suas conclusões:
"1. Quanto à utilização dos recursos obtidos com a venda dos títulos. não somente em
despesas onundas de precatórios, como também em outros gastos orçamentariamente previstos. deve ser enfatizado que a Assembléia
Legislativa tomou a iniciativa de apresentar
emenda aditiva ao projeto de lei, encaminhado
pelo Executivo pennitindo o uso dos recursos,
em caráter prioritário e não exclusivo. para
pagamento dos precatórios. a partir de então, o
Senado Federal aprovou a operação de lançamento dos títulos de Pernambuco, bem como o
Tribunal de Contas referendou o procedimento adotado, ambos sem qualquer ressalva ou
observação da alegada inconstitucionalidade da
Lei n° I l .33-l/96.
Concluindo-se que o Exmo. Sr. Governador agiu respaldado na Lei aprovada pela
Assembléia Lcgi'>lauva, referendada pelo Tribunal de Contas c aprectada pelo Senado Federal. cabendo a todo~ e~ses Órgãos. na esfera
de sua competência ... " concluí o Relatório da
Comissão da Assembléia Legislativa: ··._.há
respectiva responsabilidade''.

Quanto aos erros constantes da Lista de
precatório, é de se verificar que tal errro pode
ter c;e originado do próprio livro do Tribunal de
Justiça do Estado. Em nenhum momento, quer
o Banco Central. quer o Senado Federal, questionaram o monrantc da emissão de útulos na
forma calculada em relação à Lei Estadual n°
11.334/96. Tanto o Banco Central como o Senado Federal não ofereceram qualquer ressalva ou reserva ao texto da citada lei, a qual não
vinculou a aplicação dos recursos captados exclusivamente para pagamento de precatórios
judiciais, estabelecendo. todavia, uma regra de
prioridade.
Este Tribunal de Comas, através de Decisão unânime de n° 1.396/96 disse: "O eventual saldo obtido com a colocação de letras financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco no mercado após o pagamento de todos os
precatórios judiciais expedidos contra a Fazenda Estadual até o exercício de I 995 poderá ser
utilizado na satisfação de outros encargos da
Administração. vez que. consoante do disposto na Lei n° 11 .334. de 03 de abril de 1996, os
recursos referidos serão utilizados
prioritariamente c não exclusivamente para
pagamento daquele precatórios''.
t oportuno lembrar o teor da Súmula no
11 O, do Tribunal de Contas da União: "Nas
consultas formuladas ao Tribunal pelas autoridades competentes ante dúvidas suscitadas na
aplicação de dispositivos legais e regulamentares que abranjam pessoas ou entidades em
matérias sobre a sua jurisdição e competência.
as re~>postas têm caráter normativo e constituem pré-julgamento da tese, mas não do faLO
concreto".
A Súmula de n6 105, também, no Tribunal de Contas da União reza: "a modificação
posterior da jurisprudência não alcança aquelas sttuaçõcs con.;tituídas à luz de critérios
interpretativo antenor. A lição dessa Súmula
compatibiliza a necessidade de segurança jurídica dos cidadãos e incvicável mutabilidade do
pensamento jurídico".
A mesma posição foi as!>umida pelo Tribunal perante reunião da Comissão de Finan-
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ças da Assemblé ia Legislativa desse Estado,
quando convocado para es~a finalidade.
É verdade que o Supremo Tribunal Federal, e m 2 1 de maio dt! 1997. ao apreciar Ação
Dire ta de Constituc ional idade, no 1.593, promovida pe lo Procurador-Geral da República,
' 'deferiu pedido da med ida liminar para suspender em e ficácia ex-nunc até final de j ulgamento deMa ação direta e aplicabilidade das expressões prioritariame nte e mesmo que de exercícios anteriores constantes do art. 4° da Le i n°
11.334"
É bo m le mbrar q ue se trata de uma medida liminar e não de um julgamento de mérito.
Evidencia-se que o Supremo e mprestou efic ácia ex nunc e não ex tunc não inval idando com
a preliminar a execução dos lftulos na forma
estipulada pe la Lei n° J 1.334 , do Parecer do
Banco Central e da Resolução do Senado F ederal.
Os efeilos ex t u nc fulmin am a relação
j urídica fundada na Lei inconstitucional desde o
seu nascimento. Os efeitos ex nunc, como é o
caso, ao contrário, "po1s, até então. a lei existiu. Se existiu, foi aplicada, revelou eficácia.
produ7iu validamente seus efeitos··. (José Afonso Silva, ·•in" C urso Direito Conl>titucional Positivo, 12• Edição. pág. 57).
A propósito, o Parecer dos E minentes
Jurista,, José Crctc lla Júnior, Pau lo de Barros
Carvalho . Sacha C lamo n Navarro Coelho e
Misabe l Derzi. todos do conheci mento dos S rs.
Conselhe iros, são pe la legalidade da emis:-.ão
dos títulos na fom1a di sposta pela Le i n° 11 .334.
No que toca à econom icidade da operação é de registrar que entre as operações financeiras disponíveis. operações ARO (5.59%
a.m .), taxas de contratos com a Caixa Econômica Federal (3.07% a. m.), a emissão de Letras do Tesouro do Estado de Pernambuco
(2.73% a. m., incluindo deságio e comissão) foi
a mais va maj o~a para a Administração Estadual, te ndo i n c l u~ivc. co rroboração dos
renomados profc!>sores PHDs em Econo mia.
Carlos Magno dos Mendes Lopes. da Universidade Federal d o Ceará. Manoel Alcino Ribeiro da Fonseca. da Universidade Federal do
o
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Rio de Janeiro.
A Comissão Especial indica, ainda , em
seu Relatón o, que a emissão das Letras do Tesouro fo i uma decisão economicamente justificável em face do momento conjuntural das
fin anças do Estado.
É de registrar que os recursos obtidos
com a negociação dos Títu los Públicos foram,
corretamente, depositado na Coma Única d o
Estado, em obediência ao disposto no art. 133
da Constituição Estadual, arts. 282 e 289 da
Lei Estadual no li .334/96, bem como todas as
m ov imentações finance1ra.s fo ram objeto de
Prestação de Contas à Assemblé ia Legislati va,
po r meio do Ofício da Secretaria do Governo
n° 16/96 datada de 30 . 12. 96, em obediência às
exigências contidas no caput do art. 8°, da Le i
n° 11 .334 .
Finalizando, impõem-se tercer considerações a re~pe ilo da avaliação patrimonial do
Estado. E m 1993, para cada R$ I ,00 de débito o
Estado tinha um ativo real de R$ 0.58. Em 1995,
para cada real de déb tto. o Estado tinha um ativo real de RS 1. 14. Em 1996. para cada real de
débi to, o Estado passou a te r um ativo de RS
1.40.
Feitas essas considerações.
Acompan ho o voto do Re lator.

CONSEL H E IR O R UY LI NS
ALBUQUERQUE (PRESIDENTE):

1

,

DE

Com a palavra o Conselheiro Adal berto
Farias para proferir o seu voto.
I

COI':SELHEIRO ADALBERTO FARIAS :
Sr. Pres idente, S rs. Conselheiros;
O nosso Regimento Interno. no cap ítu lo
que trata da o rdem dos trabalhos nas Sessões,
reza no seu art. 77 o seguinte:
''Qualquer Conselheiro poderá fazer declaração de voto para que con~te da Ata. caso
em que deverá apresentá-la à Secretária por
escrito e em fom1a SU\Cita até vime e quatro
horas após a Ses-.ão''.
E ntão, Sr. P residente. com base no cita-

do artigo. vou acompanhar o voto do Relator.
mas resguardo o dirello de. nas próximas 'mte
é quatro horas. fa1er entrega a Secretária das
Se1>\ões da~ razõe!-. do meu voto.
r

CONSELHEIRO RUY LINS DE ALBUQUERQUE (PRESIDENTE ):

Com a pala' ra o Con...elheiro Carlos Porto para proferir o ..,eu voto
CONSELHEIRO CARLOS PORTO:

Sr. Presidente: Srs. Con..,elhe1ros: Sr. Procurador Geral:
Será parte integrante do meu Relatório.
Rclmórios dos Auditores c.las Contas Públicas.
tunto do Procel)\O tle Au<.htoria Especial na
Secretaria na Fazenda. como da Auditoria rcalitada no Banco do btado de Pernambuco. trechos que passsare1 a ler nc,,a oportunidade:
Com relação ao Proccso.,o na 9701879-0
a
passo ler o Relatório elaborado pelos Auditores das Comas Públicas, Maria Tereza Cardoso Barreto e Ruy Bezerra de Olivei ra Filho.
que diz:
"Embasando a inex1g1bilidade constam
do-; autoo., os segumtcs documentos:
a) Declaração do Sccrctáno de PlanejamenLO e Coordenação Geral de Cuiabá. Mato
Grosso. Antônio Eugênio Betluca. esclarecendo que o Banco Vetor exerceu de I onna eficaz,
a função de coordenar e asses,orar este Governo e que atuou na recuperação da credibilidade
e melhona de liquidez c dos preços das letras
financeiras do Estado de Mato Grosso. que tinham pouca aceitação no mercado financeiro.
à~ fls. 16.
b) Declaração do Coordenador da Dívida Pública do Mumcíp10 de São Paulo, Sr.
\\agner Baptista Ramos. no sentido de que o
Banco Vetor tem atuado dc11vameme, nos último-. I O anos, no mercado de Títulos Públicos. participando na~ negociações de títu los do
Tesouro do Mumcípio de São Paulo. no mercado financeiro, e principalmente em colocações finais de título~ do Município de São Pau-

lo junto a sua clientela (Fundaçõe-., Fundos de
Pensões c Fundos de I nve~t1mcntos), às fls. JT'.
Com relação a essa declaração do Sr.
Wagner Bapti\ta Ramos, po•.tenormente, todo
o país teve conhecimento do comportamento
<.lesse cidadão com relação à emissão de títulos
público,. E, pelo menos pam mim. em momento
algum, seria paradigma de orientação, até pelo
que transparecc diariamente pela imprenc;a. um
representante do Sr. Paulo Salim MaJuf, em São
Paulo. acredito que não scna paradigma. até
por uma ques~io de prudêncw. se orientar por
uma declaração fomec1da por um Integrante
daquele Governo. pelo que transparece dianamente pda imprensa. No entanto, pelru. defesa\ apresentadas. acredito que praticamente se
recupera a imagem de padrão de dignidade o
Ex-Governador e e.x-Prefeiro. Sr. Paulo Salim
Maluf.
Contmua o Relatóno dos Auditores das
Contas Públicas: Vetor S A. detém ampla expenêncta e notório saber na coordenação. lançamento e negociação de Títulos Públicos. tendo conduta técnica ilibada e reconhec1da competência no mercado financeiro. notadamente
nas emissões de Títulos.
VeJamos alguns trecho-. do depoimento:
Rt•cordo-me que, em mt!ados de 1995.
11111 dos 11ossoo.; execwivos C0/1\er:tt/11, pela pri-

metra lt'.::. um enconrm com o Sr. Wagner
Bapti.Ha Ramos. pessoa que. aré enrão. wí tinha contato exclusivamente relefônico com
nossa organizaçiio... Nesse almoço. pela primeim l'e<:, conseguiu nosso executivo apreender o concetído do arl. 33 do Aro das Disposip1e.\ Tmnsitória.'i da Constuwçiio Federal que
permitw o que V. Exas. lwjt' já sabem. mas
que à <'poca ua um se~:redo para o mercado· mnguém tinha conhecmu!llto daquilo. O

executivo voltou para nossa empresa e com entlJll qu e se tratava de um tal de
precat6rio. Não sabíamos exatamente o que
era precat6rio, muito menos de que tratava
o art. 33.
No final de 1995. sabedores de uma gran-
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de dificuldade financelfa no E~tado de Pernambuco. com moratória declarada pelo Governador publicamente. uma srtuaçüo terrível, souhemo~ que aquele Estado pretendia fazer uma
emissão de debênture~. Atrás dessa hipótese.
um executivo nosso lá for e percebeu que, dentro uo quadro de agruras daqul'l<! Estado, um
do-. componentes era a necessrdade de evitar a
int<!n·enção no E~tado para o pagamento de
precatório... For nesse momento que se lembrou
daquela pos<>ihllidade a que me referi há pouco, a do art 33. bso imediatam~.·nte mteressou
ao grupo de governo daquele btado
Por tudo i:-.to, e não obstante a'> declarações aco!>tadas ao processo , fat.-!>e mister
assenr. no caso em questão. que a notória especialização como fundaml!nto para a
irl\'labllidadc de competição inexrstente. como
de fato inexistia. Também é sabido que o mercado. à época da mexrgrhrhdade. era detentor
de outra-, mstituições financerras capa1es de
prestar os sen iças. ohjcto da Inexigibilidade

n" 11/96.
Ademais. frisl."-se, p(lr oportuno. um
ensinamento do Administrativi:-.ta Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes. em sua obra "Contraraçlio
Direfll ~em Licitaçiío" p. 31: "A notória t'speuali~açiio mio invíabtli~o a compt·rirüo a meIUH que ela Sl'JU lmprescill(/tvl'i à reali~ação
de 11111 determinado wn IÇO Wll(lllttr e. mai.'i
do qu(' lHO. que a nororiedadt• aprc~enre relaçiio dirl'fa e imediara com a .\ingularidade
dt ohjt>Jn ".

Desta fom1a, o procedrmento adotado
pelo BANDEPE em incxigir a Licitação. contraria o artigo 25. inciso TI. da Lei n" 8666/93.
alterada pela Lei n° 8883/94".
Em seguida vem tia mob--erv5ncia da
Deci-;ào n" 545/96. exarada por e~tc TnhuoaJ.
que durante todo esse rx:ríodo tran'>formou-se
para o Go,erno do Estado em um cavalo de
batalha.
Como se a dec1são do Tnhunal de Conta!>, em rdação ao contrato efetuado com o
Banco Vewr tivesse se origrnado corno uma
d..:crsão dt:sta Casa, o que na verdade nada disso ocorreu, este Tribunal apenas tran~creveu o
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texto da lei c encaminhou ao BANDEPE. que
cumprindo o que determinava a ki poderia haver um contrato sem licitação. \io entanto. a
falta de maiores argumentos para a llicrtude
cometida, durante todo esse tempo. tentou usar
e5.ta Ca..,a como um amparo. como uma muleta
para aquilo que não tem sustentação
"A Dcci!--ào em epígralc, ü" lls. 851/852.
decorrente da Con~ulta tormul,tda pelo
Bfu.~OcPE (Proce-.so n° 9602147-0). pubhcada no dJ,I I W~/96. alicerçou. também. o enquadramento do processo na lnexJgib1ltdade.
consoante parecer da Comi "são Permanente de
Liutação
Ob~erve - ~e que o teor da Con-.ulta
pc;rtine à possibrlidaade de "conrrataçao, prelt'llllitla por mstituiçiio financeira mlt'granle da
Admuustraçiio Publica. de elllulaclt jinanceira d< direi/O pri\·ado. para prt \lar
a.Henmamenw récnico e jincmceuo. nn todas
w. fil\t>.\ dt• operarão e tçert·ncillmt•nto de rítlllo.\ da clínda pública. considerada a peculiaridade e a singularidade dos \en•iços a serem
con tratados" <gnfos nossos). às lk 188/189).
O consulente. com hase nos registros
supramcncwnado<;, indaga sobre a sujeição à
licita~·ão
ou contratação drreta por
lnexrgrbilrdade.
De extrema rele\ âncht mencionar que o
Relatório Pr~,· io no 191/96 exarado para a referid.t Con..,ulta. registra. in •·erbts o caplll do
art. 25 Ja Lei de Licitações. bem como seu
inciso 11, o\ quais contemplam para a
lnexigibrlrdade a rmprescindível inviabilidade de
compc::trçào.
Observe-se que os termos da Decrsão
de!'.ta Corte re,ponde à Consulta baseando-se.
ob\tamt:nte. também. na condJç,1o rn-;erida n,t
indagação formulada, qual c;cja "comiderada
a peculiaridade e a singularidade dos \ervifO\ a serem contraJador;" pl."la \dmmi-,traçào
(grrfo.., no!--o;o..,).
Scni:iu vejamos trecho do Relatório Prévio 11° J 91/96. à.., th 13 dos auto\
"A adminrstração considl!rando a notána e"pecrulização do profission,tl ou empresa
cu;o LOncel!o, no campo de aS\es..,oramento

'

técnico e financeiro a que se refere o inci~o IJ.
acima, c decorrente do desempenho anterior,
estudos. experií!ncws. publicações, organização,
aparelhamento, cqu1pe técnica ou de outros requisitO!. relacionado' com suas ati\ idades. po-

(

'

,

derá contrlllar dtretamenre o serviço se infenr que o ,·eu trabalho é essencial e indiscwive/mente mai\ adequado à pleno satisfarão do oh1ew elo comraw .. (grifos nossos).
Vale sahenlar, ainda. que a Consulta efetuada a esta Corte de Contas foi formulada e
respondida em tc~e.
Atente-se. por pertinente. aos registros
Presidcnc do BANDEPE, em resDiretor
do
posta ao Ofício TC/DC n° 226/97, de O1/04/97
deste Tribunal, CJUL' especificamente, às fls. 406/
407 dos autos, refere-se à Decisão n° 545/96
deste Tribunal:
"Consulta feita do Tribunal de Contas
do Eswdo. conformt: orie111a~·ão da DrJUR. O
Tnbunal de Contas do Estado. através do Relâ!ório PréviO n° 191/96, de 15/04/96 esclarece
que. atendidas as exigências legais, 11ada impede a contratação direta dos ser viços
especiali-:.ados de assessoria, consultoria técnica e auditoria financeira... " (grifas no'>SOS).
Por tudo '"o. entendemos que o
BAI\'DEPE não obsenou a Decisão desta Corte <.Je Coma-.. ao contnllar o Banco Vetor S.A ..
atravé., da lnextgihilidade de Licnação. haja vista que aquela baseou-se na condição pertinente
à peculiaridade c a singularidade dos serviços.
msertas na Consulta, a qual foi, inclustve, fonnulada em tese. No ca-.o concreto. entretanto, as
cond1ções aprcscntaram-~e diversos.
A inohservância à Decisão em pauta. por
parte do BAND.EPE. é incompatível com o artigo I li, do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas. que preconiza:
"'A dec'tstio do Tnbunol Ple11o, em caso
de consulra. rera força ohri~otória. importando em pré-)ltl~wtu!lltO ..
Sr Prestdt.:nll:. Srs. Conselhetros. nó., tivemos oportuntdadc de ver no volume 1 do
Proce,so no 9701879-0. às n~. 399 a 418 uma
minuta qut.: foi elaboracJa pelo Presidente do
Banco do E~tado de Pernambuco. e que encon-

tra-se acostado ao Processo. em que mostra claramente os contatos preliminares a assinatura
de contrato que o Banco do Estado de Pernambuco jt\ tratava com o Banco Vetor sobre o pro-blema do lançamento d<L'> Letr~ Financeiras do
Estado de Pernambuco para pagamento dos
precatórios. Então antenor a qualquer Lipo de
contrato o Banco Vetor, está claro. já prestava
serviços ao Bandepe e ao Governo do Estado
de Pernambuco.
Num trecho do Relatório dos nossos
Auditore!\ fala-se sobre as incoerências em pro-cedimentos adotados pelo BANDEPE. Diz o
seguinte:
.. Vejamo:; a~ incoerênctas nos procedimentos adotados pelo BANDEPE, em confronto com a efetiva atuação do Banco Vetor S.A.:
29103196 - O Diretor-Previdenre do
BANDEPE exam Ofício na 336196 ao Procurador-Geral do Estado. submetendo á sua
apreciaçiio a mmuw de Decreto. de Convênio de Prestaçiio de Servtço e Ca.l1a-Proposra. rodos eles documenws relacionados com
a lei estadual aprovada que traw dos Títu los Estaduais. as fl.\. 184.

Obscrvc-\e a incoerência no que pertine
ao fato dt! em 29/03/97 ser solicitado à Procuradoria Gt.:ral do Estado apreciação sobre a
Carta-Propo~ta do Banco Vetor S.A. fonnuJada em 08/04/96. ou seJa. postcnormente. Vide
às n~. 240.
O Direror-Presuletlfe do
1910-1196
BANDEPE l'llvia oji'cio ao Secretário da Fazenda soiiriumdo mmufesraçâo sobre o "valor da comis.wío de 7% (sete por ce11fo) pre"~>'is10 na Clâ11.wla 3" do conrrato" e forma de cálculo da comissi'io. àsj7s 477.

Constata-se, através dos autos. que "valor de comt!-são de 7% (sete por cento) prevista na Cláu::-.ula 34 do contmto'' inex1ste. Nenhum
dos ··modelos" de contratos en'vtados pelo Banco
Vetor S.A .. e 1ambém. nenhum dos instrumentos contratuats celebrados trata. na Cláu,ula 3",
de valor de comtssão de 7Cfc:. A remuneração
para o contratado. como ·•taxa de suces-.o" encontra-se cttada nesses documentos no
percenrual de 5,5'k O percentual de comissão
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de 7% encontra-se cont\do na proposta do Banco Vetor S.A .. e não no~ contratos.
Trecho t..lo refcru.Jo ofício evidencia a
efetuação da c colha do Banco Vetor para
executar a~ operaçõe~ de modelagem. planejamento. e~tmturação. il'i"e"soramento técnico e
colocação do~ títulos.
Diante do exposto acima. cabe o
questionamento· Qual a documentação que
emba)\a a afirmm;ão de que em 19/04/96 já havia
sido efetuada a escolha do Bünco Vetor. haja visLa que o Parecer Lia Comis.<.ão de Licitação sobre
a Inexigibilidade e o Parecer da Diretoria Executiva do BANDEPE foram exarados. em 24/04/
96, c Hinda. a aprovação para a contratação Direta com o Banco Vetor S.A.• pelo Conselho de
Admini~;tração sô ocon-eu em 29/04/96?
30105196 - O Senado Federal. através da Resoluçâo 11° 39196. autoriza o Estado de Pernambuco a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco LFTPE. e.Habelecemlo que O.<; recursos serão desrmadm ti ltqutdaçcío da sétima e oifllva parcelas de prec:arârios judiciais. bem
como dos complemenros da primeira à sexta
parcelas. às fls. 172.
Verifiquc-~c que. no mínimo. dois meses antes da autonzação do Senado Federal para
a em1~\ÜO da<.. Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Pernambuco. o Banco Vetor S.A.
já atua\ a onentando na emt~são das mesmas ...
... A incompatibilidade quanto à descrição do objeto entre o termo contratual e a Decisão da Diretoria Executiva do BANDEPE.
aprovnda pelo s~u Conselho de Adminislração.
contraria o art. 55. inciso J, c an. 54, § 2°. da
Lei n° 8666/93. alterada pda Lei n° 8883/94.
At..lemass. note-se a publicação da
Inexigibilidade n° 11/96, para contratação do
Banco Vetor S.A., às fls. 171 dos autos.
objetivando o "a,~essoramento técnico e colocação de LFJ's''. diferente. pob. da decisão da
Diretoria f:.xecuuva do BANDEPE. aprovada
pelo seu Conselho de Administração e incoerente, também. com a Cláusula I a. no instrumento de contrato··.
O Proce<>SO n° 9701268-3. também e'\tá
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instruído pelo bem elaborado Relatório dos Auditores desta Casa. Fernando Raposo Gameiro
Torres e Henrique An-;elmo Silva Braga. que a
exemplo dos de ma i" Auditores citados também
honram o corpo Técntco desta Casa; pelos Relatórios apresentado:-.. pela independência demonstrada com a elaboração destes Relatórios. realmente tran ...crc\endo a verdade dos fatos encontrado'i, de maneira que gostaria de
deixar isso regi,trado no Plenário deste TnbunaL acrescentam ainda. o fundamento legal.

1

"F U ND A ~I E NTO LEGAL PARA EMISSÃO DAS LETRAS FINAN CE IRAS DO
TESOURO DO ESTA DO DE PERNAM·
BUCO (LFTPEs)"

A Constituiçüo Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de Estados e Mumcípios
pagarem parceladamente. em até oito vezes.
com atualização monctána. os precatórios judtciai~ pendentes de pagamento em 05 de outubro de 1988. data de ~ua promulgação. Permitiu lambem que o~ Entes federados emitissem anualmente tíwlos da dívtda pública para
cumprimento daquele parcelamento, no exato
montante do dispêndio anual. na forma do artigo 33 do Ato da' Disposições Constitucionais
Tran~itórias da Com.t1tmção Federal (ADCTCF). que as~tm dispõe. " Art. 33. Ressalvados
os créditos de nalllrc7a alimentar, o valor dos
precatórios judiciais pendl.!ntes de pagamento
na data da promulgação da Constituição, incluindo o remanc~cente de juros e correção monetária, podeni :,ur pago em moeda corrente,
com atualit.ação, em prestações anuais. iguais
e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a
partir de 1° de JUlho de 1989. por decisão editada pelo Poder Executivo até cento c oitenta
dias da promulgação da Constituição''.
Sr. Presidente, tem um clocumemo transcnto neste Relatório dos Auditores que é importante rememorar. é uma nota oficial publicada no Diáno Oficial do Poder Judictário, em
08 de março de 1997. para esclarecer esse problema da inscnção dos débitos dos precatórios.
Dtz: " ... o Pre-.tdente do Tribunal de Ju~tiça de

'

'

Pernambuco. considerando a~ matérias e entrevi:.ta'l veiculadas em dtversos órgãos da imprensa a re-.petto de precatórios judtciais, apresentou definição conct-.a segundo a qual
''Precatóri(l Judtc1al é a comunicação para inscrição de débtto no orçamento fiscal do E:.tado
do ano seguinte. para pagamento de valoreo.;
decorrentes de condenações de açõe" judiciais
transttadas em julgado"
A 1'-lotu esclan::ce que ··essa inscrição
ocorre anualmente até a data de I o de julho
conforme precclto conc;titucional. sendo encaminhada ao Governo do Estado e a Procuradoria Geral atra\és de ofício com detalhamento
em que constam a natureza e o número do processo, nome tlo cretlor e o valor atualiz.ado até
a data da comunicação"
Diz ainda. entre outros ponto". que "os
resíduo~ intlac1on<kios ocorridos entre a data
da inscnçào e a data do efeti\o pagamento.
quando reclamados.....ao motivos de atualização
c rem.,crição. sempre para pagamento no ano
sub-.eqücnte ....
Portanto. não emendo como pode haver
algum equívoco. poderá extstir erro. mas com
relação à inscrição de precatórios. como fica
demonstrado na Nota do Presidente do Tribunal de Jus1i~·a. dwnle de tanJas ma1énas que
foram veiculada-. pela imprensa. tentando modificar ~s'e procco,c;amento. eu acho que fica
claro para t odo~ que se algttm erro existiu com
relação aos precatórios foram erros intencionais.
Seguindo. aintla. no Relatório:
·· ... Por outro lado. a Emenda Constitucional n" 03. tle I7 de março de 1993. em seu
artigo 5°. di~pô:-. o scguintt!:
"Art. 5". Até~ I de dc7embro de 1999.
os Estados. o-; Dtstnto Fedem! e os MunicípiO'> somem~.: poderão emttir títulos da dívida
pública no montante necessário ao
refinanciamento do principal de\ idamente atualizado de 'uas ohrigaçõe._, representadas por
essa e pécte de tttulos. rc~salvado o disposto
no art 13. parágmfo úntco. do Ato d~ Dispostções Consti tucionats Transitórias...
O Rdatório fala amda -.obre a cronolo-

gia da emissão de letra~. sobre a Mensagem
Governamental e o encaminhamento ao Banco
Central do Brasil.
..... Em 29 de abril de 1996. na forma do
que determma o inctso 1 do artigo 13 da Resolução n" 69/95 do Senado Federal. o Exm0 • Sr.
Go\ernador do Estado encammhou o ofício n°
258/96-GG à pre,idência do Banco Central do
Brasil solicitando aprovação pam o pleito de
em1ssão das LFTPEs...
.. No ofício, o Governo do Estado citou
que "um dos ponto'> latentes de grande pressão
para o tluJio de caixa do Estado" era '·o ofício
requisitório de complemento de precatórios,
com origem no artigo 33 do ADCT'. Afirmou
ainda que "isto aponta para uma situação da
mais alta gravidade. ameaçando inclusive a
governabi lidade, pois levará o desequ ilíbrio
fin ancet ro a uma snuação insustentável. ..
... À lut do conteúdo do ofício governamentaL fica claramente demono;trada a estrita
'inculação de finaltdadc a que se propôs o
Governo do E-.tado. na pessoa do Chefe do
Poder Executivo. no uso dos recursos que seriam e foram arrrecadado-. medtante a emissão e
,·enda da~ LFfPF"··.
lJTJLIZAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COJ\.1 O LANÇAMENTO DAS

LFTPEs
Em 27 de :-.ctembro de 1996, quando as
LFfPEsJá haviam sido negociadas e quando o
Poder Executivo já pagara a maior parte dos
precatórios discnmmados acima, o Sr. Secretário de Estado da Fazenda encaminhou consulta a este Tribunal. fonnalizada através do
processo TC n" 9605 171-1, em que indagou
sobre a posssbilidade de o Estado uulizar o
eventual saldo resultante da colocação deLetras Financetras no mercado para o atendimento de outro" encargo" da Admmistração Estadual após serem pago-. todos os precatórios judici,us relaltvo-.. aos exercíciOs anteriores. inclusive I995
Chama a atenc;ão o fato de que o "eventual saldo.. a que <;e rcfenu a Secretaria da Fa-

89

Lenda em suu consulla era igual a RS
176.296..+11.21 (dtferença entre o total líquido
da recetta da' LI-TPb ~o total de precatório-..
pagos ). em 'alorc-.. t.le de1emhro de 1996.
Sr Pre,idt>ntc. rica demon~trado pelo
Relatôno da Audttoria que. àquda época. o
Secretário da Fazenda já procurava uma maneJra de tentar documcmar-se para uma posterior defe,a. tendo em \ ista que. conforme demon\trado. e-.w consulta ocorreu no dta '27 de
setembro tk 1996. quando toda a negoctação já
havia sido feita. e uma boa parte desses recursos já havia s1do g.asla
Dizem ainda os Auditores. respondendo
à consulta. c> Tnhunal proferiu a Decisão no
I .396. de 0.2 de outubro de 1996 (DOE de 17
de outubro de 1996). na qual se postcionou nos
seguintes termo-.
evc:nrual ~;aldo obttdo ct1m a colocação de Letras hnancetra-. do Tesouro do Estado de Pernambuco no mercado. após o pagamento de todos os precatóno-.. judiciats expedidos contra a l-atenda E-..tadual. poderá ser
utilizado na sau-.façào de outros encargos da
Admini-.traçfto. de H!z que. consoante o di\posto na Lei n" 11 .234. de O~ de abril d~ 1995. os
referidos
recur-..o~
~crão
utilizados
pn oritarmmeme. e nào c:>..clu~l\'amente, para o
pagamento daqueles prccatono,··.
Ob~.: Por lap-.o de digitacão, hoU\ie erro
nos termos puhltcados. referentes ao número
da Lct e à data de \Ua promulga~tão. Lcia-!>e:
"( ... ) Le1 n" II.J 14, de O~ de abril de 1996 ( ...r·.
A rekritla lkctsilo la~trou-'>e no relatório prévio n° 5lJ2/96. Lic 30 tk setembro ...le 1996.
da Auditona Geral do Tnbun~tl. que. dentre

··o

outrns passagens, orientou nos seguintes pontos:

"A me no-. que haja 'cdação !:!X pressa na
Re ...oluçüo n° 39/96 do Senado Federal. nada
impeclin<~ a utilitaçilo dl eventuais -;obras de
recursos no atendimento de outros encargos da
admmi..,traljâO e-.taduar·.
"Como a lei autorizou o gO\emador do
Estado a abrir um tredito e.;pecial de RS
480.000.000.00 para atender ao pagamento de
precatórios no corrL·nte cxercí~Io, mediante a
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anulação de igual quantia em dotação orçamentária da Secretária da Fazenda, presumo que o
valor em apreço 'erú suli~icnte para o pagamento lle todo-.. u-. pn.:catórios emitido., até o
exercício de 199'i. H 1\·eri,t. poi,. uma sobra de
RS 300.000.000.00 que. ainda prionrariameme.
deveriam "t'r utilizaJos no pagamento de
precatôrios que forl'm emitidos dur.mte o prazo de cinco anu,··.
Segundo Cl referido relatório. a consulta.
ba!>eada unicamcme na Lc1 e-.tadual n° I J 334/
96. seria responll1da pdo Tnbunal de Comas à
luz. desse mc.,.mo diploma legal, apena....
Sobre o Relat6rto n° 592/96 da Auditoria Geral ue-.te T1 ihun,tl temos a comentar o
seguinte.!:
a Constituição da Repúblicn. no artigo
33. parágrafo unJco. do ADCT. dt,põe que poderiam as entidade-. devt.:doras "emitir, em
cada ano, nu C:'\ato mont ~w e do dispê ndio.
títulos de dívid.t puhhca nJo computávei' para
efe1to do limitl! global dl! endividalllento··
Diante do e~tabclecimcmo pda Constituição Federal. n:ío po<.kna 1-c-.tar qualquer \a ldo após a liquidaçãtl do-.. precat6rw-. JUdie tais.
a não ~cr que o montamc de títulos emitidos
não tivc,se corresponJido ao \:::tlor do dt<;pêndto dcndo em face das -;entenças jUdtclais.. A
hipótese de a Rt::'\lliU\àO n" 39/Y6 do Senado
Federal ved,tr e"t.pres,amente a utilização de
evcmuai-.. sobras Je recursos no atendtmemo a
outros encargos da atlmml,lraçilo e::.tadual que
não os precatorios jud1ctais. prcvtsta no Relatório !1° 592/96 da AUGL. já -.c concrctwl.ra em
30 de mato de 1996. dat,l di..! expedição daResolução. Por esta. textualmente. o Senado Federal autorizou o htado tle P~mamhuco a ··emitir Letra., Financdlil' do Tesouro do Estado de
Pernambuco LF l'PE. cujos recursos <;erão
destmadn-. a liquidação da sétima e oitava
parcelas d e precatóriosjudiciai~. be m como
do~ complementos da primeira c sexta parcelas''. (Gnfam{JS) ...
Res,,thamos. no entanto, que a Decisão destc.t Corte não interferiu no processo de
emts~ão <.los títulos. que -.e iniciou em março
de 1996. com (l cn-.: io u.t Men~agem Governa-

•
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mental n° I08/96 à Assembléia Legislativa. e
\e concluiu em julho com a complela negociação dos tínllos em1t1dos. enquanto a consulta
ao Tnbunal só se deu em sct~mbro de 1996.
po,tcrionnente. portamo. à conclusão de todo
o processo. Além dtsso, o Governo do Estado.
em junho de 1996, já utilizava os recursos das
U ·IPEs para cobertura de 1-.uru. deficiências
financeiras. como comentamos no capítulo 9 e
demonstramos na tabela 14 e na folha n° 583
dos autos...
10 - PRESTAÇÃODE C ONTAS À ASSEMBLÉIA LEG ISLATI VA

do utilit:ados para cobenura de despesas e deficiêncaas de carxa do Poder l::.xecuttvo desde
junho Je 1996. época amerior à ~onsulta formulada em 27 de setembro de 1996 ao Tribunal de Contas do Estado.
Na prestação de contruo encaminhada à
Assembléia Legislativa. o Poder Executivo não
discriminou circunstanciadameme quais despesac;. além dos precatórios, foram cobertas peJos rccur-;os uas LFfPEs e não poderia mesmo
fa7ê-lo devido às deficiências de controle já
comentad;t~ ...
JJ. I - PRESSUPOSTOS DO PODER EXECUT IVO

Conforme detcnnina o artigo 8° da Lei
n° 11.334/96, através do ofício n"(l O16/86-SG.

uc 30 de dezembro Je 1996. assinado pelo Exm0
Sr. Secretário de Go' c mo, o Poder Executivo
encaminhou à Assembkia Legblativa do Estado relatório elaborado sob responsabilidade da
Secretana da Fazenda contendo él prestação de
comas do..; recursos ad' tndos Jas operações
realizadas com íl!> LFTPEs.
No relatório. o Poder Executivo detalhou
os números envol v1dos na operação. além dos
a.'pcclos legais. e fez referência ao montante
tk precatórios jú pago~ e aos que ainda seriam
hqutdados.
O relatório anforma que ''tendo em vista
.1 ncces..,idadc de o Estado aguardar demandas
judtctais para fin~ dt! ajustes de 'alores (Juros
e correções) dos precatónos rá pagos e a pagar.
c não se justificando a manmenção de rais recursos sem aplicação. o Estado uptou por sua
uttltzação parcial em tinalidade1i previstas na
Lei Orç<unemiiria em vtgor e conforme facu ltado no artigo 4° da mencionaua Lct n° 11.334,
Je 1996. Res..,aJtc-se que a citaua utilização
somente fot tmplemcmaua a partir do parecer
fa, orávcl emiudo pelo Tnbunal de Conta~ uo
bndo - TCE. órgão rc,pon.,.íve l pela fiscalitação da correra aplicação dos recursos
advmdos das LFf-PE. conforme Resolução n°
69/95 do Senado Federal''.
Como já comentamos, na realidade os
recursos oriundos das LFTPEs Já vinham sen-

As evidências documentai:-. explicações
c ju~o.ltficativas forn1a lmente emH1das pelo Governo do Estado de Pernambuco (uoc fls. 435
a 4-B) pcm1itiram-nos inferir que. para confecção da "Relação de Precatóno~ Pendentes Po~tção. 31/01/96". o Poder Execuuvo do Estado wmou por base o~ seguintes pre~supo~
tos:
I ) Até 1996. o Estado de Pernambuco
nüo u:-.ara a facu ldade de liquidar
parceladamente os precatórios pendentes em 05
de outubro de 1988 mediante emis'iàO de títulos ua dívida pública no exato montante do dispêndto anual do parcelamento, conforme permt'iSI\ o do arttgo 33 do ADCT-C!·:
2) Dos oito anos a que \e refere o artigo
3J do ADCT-CF. re~tari am .undu doi .... 1996 e
1997:
~)Pela publicação do Decreto n" J3.550/
89, o Estado cumprira tempeMivamcnle o requisno de editar decisão fom1a lizando a opção
pelo parcelamento e poderio. então, aproveitar
aquela permissão no prazo restante. de dot~
anos.
4) O Estado já teria pago :-.c1s parcela'>
das ollll t::m que poderiam ser parcelados os
precatónos pendentes em 05 de outubro de
1988:
5) O montante de títu los a ser emitido
seria igual a soma dns duas últimas frações do
parcelamemo em oito anos ma1s 1.1 equivalente
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aos percentuais relativos à inflação de fevereiro de I 986, 14.36% (quatorze inteiros e trinta
e seis centésimos por cento), ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro de 1989.
70.28% (setenta iotelios e vinte e oito centésimos por cento), e ao percentual de 96,1 5% (noventa e seis inteiros e quinze centésimos por
cenlo) referente à variação acumulada do JPC
no período de março de I 990 a janeiro de 1991.
descontada a varíaçã.o do extinto Bônus do Tesouro Nacional (BTN) do período de I 0 de
março de 1990 a I o de fevereiro de 1991. Esses
três percentuais seriam exigíveis judicialmente pelos credores do Estado por serem reconhecidos em instâncias superiores do Poder Judiciário e incidiram sobre o total das dívidas:
6) Os valores de precatórios judiciais já
Uquidados, lançados no livro Credores do Estado de Pernambuco. controlado pelo Tribunal de
Justiça de Pernambuco, serviriam com bases
de cálculo da estimaliva. No que concemisse a
precatórios expedidos pelo Tribuna\ Regional do
Trabalho da 6" Região, poder-se-ia utilizar relações de precatórios emitidas pelo Setor de
Precatórios daquele órgão judiciário. Deveriam
ser atualizados monetariamente a partir de suas
datas de inscrição e trazidos à moeda corrente
de 31 de janeiro de 1996. data-base do levantamento:
7) A atualjzação monetária dos valores
dos precatório~ já Jíqu idados junto ao TJ-PE seria
feita com base na variação da extinta Unidade
Fiscal do Estado de Pernambuco ( UFEPE), com
conversão flnal de acordo com a variação da
Unidade Fiscal de Referência (UFIR), que foi
adotada pelo Estado a partir de I o de Janeiro de
1996. Os valores dos precatórios oriundo~ tio
TRT seriam arualizados conforme a tabela de
correção monetária e juros pe!'iodicamente
divulgada pela Justiça Trabalhista;
8) Os valores atualizados conteriam em
si o valor "Principal.. dos precatórios- de que
se exlrairi.am as 7~ e 8B parcelas- e o valor correspondente aos percentuais de inflação acima,
denominado Diferença de Plano~ ("Dif. de
Pls."):
9) Para segregação desse~ valores. !>eria
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aplicável o procedimento de descapitalizar o
valor total atualizado, dividindo-o pelo índice
acumulado dos percentuais de inflação descritos (2.81967226):
lO) O quociente imediato dessa divisão
seria o '·Principal''. Por diferença. obter-se~ia
o valor monetário conespondente àqueles percentuais innacionáriosi
I 1) O "Principal". dividido por oito. evidenciaria o valor de cada fração do
parcelamento em oito anos ...
... A inscrição de precatórios depende de
provocação da(s) parte(s) exeqüentc(s) e de
procedimentos judiciais e sentenças que determinem, em cada processo, o exato montante a
ser inscrito.
Os cálculo~ feitos em calla processo judicial são peculiares às lides discutidas nos
autos, homologados pelos Juízos competemes,
ouvidas as partes. Em havendo divergência. são
submetidos a Peritos Contadores.
No âmbito da Just\ça estadual, o valor
dos precatórios decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inscrito.; alé I o de
julho de cada exercício, pode sofrer defasagem
monetária no intervalo de até dezoito meses
existente desde a data de inscrição até o último
dia do exercício financeiro subseqüente, prazo
de que o Estado dispõe para orçamentação e
pagamento, consoante o artigo 100 da Constituição da República.
Quando o Poder Executivo consigna o
valor dos precatórios ao Poder Judiciário, <lO
credor assiste o direito de requerer em juízo
que o Estado pague o remanescente corre!>pondente à atualização monetária do valor original
do crédito, apurada entre a data da inscrição do
mais recente precatório e a data do efetivo pagamento. Essa atualização monet{rria, sempre
apreciada e homologada por sentença Jo juiz
competente nos autos de cada processo, constituirá novo precatório, emitido sob responsabilidade da Presidêncja do respectivo TribunaL
O valor do precatório anterior. já liquidado, é
deduzido no cákulo dessa atualização.
Esse procedimento pode repetir-se por
várias vezes, pois o credor. sempre por sua in i-
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ciati va, poderá requerer em juízo o pagamento
dos remanescentes de correção monetária até
que a dívida seja integralmente satisfeita, em
valores atualizados, reais, de forma que nada
mai~ haja a ser pago pelo Estado.
Assim. os valores dos precatórios inscritos para consignação ao Poder Judiciário em
cada exercício financeiro refletem sempre os
cáculos mat!-. recentes das dívidas. detalhado
nos auto~ de cada processo, e sempre excluem.
por já liquidados, todos os precatórios a.nreriores referentes ao me~mo processo. Cada
precatório novo inscrito em I o de julho de cada
exercício representa o valor real da dívida naquela data, sempre homologado por sentença
judicia l. Não há mais que se fa lar sobre
precatórios anteriores, nem sobre quaisquer
remanescentes a eles relativos.
Em úllima análise, os precatórios inscritos a cada ano, após o primeiro. represenram a
última posição financeira devida pelo Estado a
seus exeqüentes em decorrência da desvalorização monetária ocorrida no período entre a
inscrição e a liquidação. Nenhum outro
precatório antenor remanesce.
No TRT, a prática é de que os precatórios
sejam liquidados com arualização monetária até
a data de pagamento. A atualização é calculada com base em tabela de índices de correção e
juros divulgada periodicamente pela Justiça do
Trabalho.
Não encontramos fundamemo, então.
para a adoção dos valores de precatórios já li~
quidados, o que ocorreu nos cálculos feitos com
relação aos processo~ existentes na Justiça estadual.
O Poder Executivo considerou que os
valores históricos de cada um dos precatórios
já liquidado.'>, lançados no livro Credores do
Estado de Pernambuco. poderia individualmen~
te ser objeto de reclamação de valores remanescentes por parte dolo exeqüentes. Como é
normal a sucessiva rein~crição e baixa de
precatóriol> nos processos, a tomada de
precatórios liquidados nos cálculos do Poder
Executivo fe7 com que os nomes de diver os
credores aparecessem mais de uma vez na "Re-

!ação de Precatórios Pendentes - Posição: 3l/
Ol/96".
A repetição de nomes de credores na
"Relação de Precatórios Pendentes - Posição:
3110 I196" elaborada sob responsabilidade do
Poder Executivo estadual. decorrente desse
procedimento. não encontra amparo legal.
Em eu conjunto, o total estimado nos
cálculos do Poder Executivo representa duas
parcelas finais de um parcelamento do qual não
se encontram evtdênctas, apesar de formalizado pelo Decreto n° 13.550/89. acrescidas de
uma reserva financeira baseada na previsão de
que os credores exeqüentes do Estado viriam a
postular remanescentes de intlação. sem, contudo, considerar se aqueles percentuais de innação já foram ou não objeto de demanda e se
já não teriam sido pagos nos precatórios liquidados até 1996, ou se estariam inclusos nos
créditos inscritos para liquidação em J997.
O Poder Executivo, na prática, constituiu uma reserva fina nceira. um '·colchão de
liquidez··. a parllr da hipótese de que aqueles
que lüigam contra o E tado um dta viriam a
pleitear remanescentes não computados nos
autos. nos precatórios já liquidados, sem entretanto . aber e tais diferenças já não se consideraram.
Esse procedimento opôs-se às disposições constitucionais, uma vez que a permissão
para emissão das Letras Financeiras contida no
ADCT-CF pressupõe a tramitação j udicial normal e a efetiva expedição formal dos precatórios
na forma disciplinada pelo Código de Processo
Civil. I nexiste disposição legal que autorize o
Estado a endividar-se com base na expectativa
de que. futuramente, credores reclamarão valores ainda incertos e não sabidos.
Débitos judiciais só existem legaJmenle
para o Estado quando cobrados formalmente
sob a forma de precatórios, objetivamente valorizados c expedidos pelo Poder Judiciário ...
... Em relação aos processos do Tribunal
de Justiça. no emanto, o Poder Executivo considerou sete precatórios em duplicidade e também tomou dados de quatorze processos que
não con!-.tam do-; registros de precatórios emi-
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tidos pelo Tribunal de Justiça ...
... O Decreto estadual no 13.550, de 31
de 1989, dispôs em seu artigo Io que,
março
de
"ressalvados os créditos de natureza alimentar,
o valor dos precatórios judiciais, devidos pelo
& tado de Pernambuco, pendente · de pagamento na data da promulgação da Constituição Federal, mcluindo o remanescente de juros e correção monetária, será pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais,
iguais e sucessiva..,, no prazo de oito anos, a
partir de I o de julho de 1989".
Nos documentos por nós inspecionados,
não encontnmlOS evidências de que o Estado
de Pernambuco, até o exercício de 1996, tenha
realizado pagame ntos parcelados, apesar das
disposições do referido Decreto, que formalizou no âmbito estadual a faculdade concedida
no artigo 33 do ADCT-CF.
Além di )ISO, em 28 de novembro de 1996,
a Diretoria Judiciária Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco expediu Declaração (n. n° 446) segundo a qual ••o Estado de
P ernambuco liquidou todos os precatórios
pendentes de pagamento referentes ao cor-

rente exercício finan ceiro (1996), bem como
em relação a exercícios anteriores".
Se todos os precatórios expedidos até
1996 estavam liquidados, não restariam mais
parcelas de 1988 a ::;erem pagas. Não mais se
faJaria em parcelamento. Tanto foi assim, que
em 1996 o Poder Executivo não pagou ao Tribunal de Justiça qualquer parcela de precatório
de 1988 porque essas não ex istiam. Pagou. sim,
os precatórios de 1994, vencidos, que não foram pagos tempestivamente, e os de 1995 que
venceriam em 3 1 de dezembro de 1996...
... Como já comentamos. o Estado de
Pernambuco só poderia emitir o equivalente a
R$ 234.618.05 (duzento:. e trinta e quatro mil,
seiscentos e dezoito reai' e cinco centavos) em
títulos público!. para pagamento de precatórios
judiciais expedidos até 05 de outubro de 1988
e pendente!. em 1996. Esse era o vaJor devido.
e foi efetivamente pago em 1996. Disso
concluím os que houve, na realidade, excesso igual R$ 479.765.713,95 (quatrocen-
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tos e setenta e nove milhões, setecentos
e sessenta e cinco mil, setecentos e treze
reais e noventa e cinco centavos) na emissão d as LFTPEs p ara pagamento de
precatórios emitidos até OS de outubro de
1988 e que ainda r estavam pendentes em
1996 ...
... Uma vez que o Banco Vetor S.A. apresentava proposta de compra de Letras e, não
sendo o comprador final, repassava-as em seguida numa cadeia :.ucessiva de compreiS e vendas em que, ao final, os títulos se valorizavam
até os padrões aceitáveis de mercado e eram,
só então, adquiridos pelos tomadores finais,
concluímos que o Estado de Pernambuco deixou de receber em seus cofres o valor equivalente ao lucro auferido na cadeia de vendas, no
total de R$ 64.805.721 ,35 (sessenta e quatro
milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e
vinte e um reais e trinta e cinco centavos) peJas
operações de venda ocorrida. até I o de agosto
de 1996. Destaque-se, por inaceitável em face
das condições contratuais, o fato de o Banco
Vetor S.A. ter auferido, desse total, lucro de
RS 12.632.22 1,81 (doze milhões, sei centos e
trinta e d01s mil, duzentos e vime e um reais e
oitenta e um centavos) na revenda dos títulos,
uma vez que para a prestação dos serviços já
recebia comissão igual a 5,5% do preço de venda ...
Com relação à CPI no Senado FederaL
irei apenas ler as conclusões a que chegou a
Comissão.
Com relação ao Dr. Miguel Arraes, Governador de Pernambuco, eles dizem o seguinte, sobre a participação do esquema: "O Ofício
enviado pelo Governador do Estado de Pernambuco ao Presidente do Banco Central do Brasil. datado de 24.04.1996. solicitando a emissão de Letras Financeiras do Estado de Pernambuco para pagar a e 8" parcelas, bem como
complemento da I" e 8" parcela.., de precatórios
parcelados de acordo com o art. 36 dos Atos
das D1sposições Transnórias da Constituição.
Como demonstra o Relatóno da CPL sobre o
Estado de Pernambuco. t!mbora tenha editado
Decreto parcelando os precarónos. o Estado não
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parcelou de fato, a dívida se não houve
pan:clamt:ntu. não havia parcelas a pagar. Portanto, o Sr. Govemador 1\0licitou ao Senado e
ao Ban~o Central a aulOrilação para emitir títulos. \ 1sando o pagamento de parcelas
me'\istentes.
No Ofíc10 ac1ma citado. o Sr. Go\ernador do Estado olic1ta a autorização para emitir tíiUJo.., n(l valor de 480 milhões, alegando
ser este o \alor dos precatórios devidos.
Esta com1ssão apurou. com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
Relatóno:-. TCE PE, nos documentos complementares. que o montante de precatónos devidos chegava no máximo a 234 mil. O Relatório
da CPI demonstra que o Estado de Pernambuco utilizou divcr..,os artifícios de cálculos para
inflar o valor dos precatórios devidos, com vista
a aumentar sua emic;..,ão de títulos.
Com relação ao Sr. Secretário da Fazentla. Dr. Eduardo Henrique Acioly Campos. diz
o segutnte
"A folha no 42 do Ofício 36/96, através
do qual tram11ou o pleito do Governo do Pernambuco no Senado Federal, o Sr. Eduardo
Campos decl3ra·
"Na cond1ção de Secretário da Fazenda
tio f ..,lado de Pernambuco, declaro para os efeitos da Resolução 709/95, do Senado Federal e
sob a..., penas tia le1, que a emtssão de Letras
Financeira.., du Tc ...ouro tio Estado de Pernambuco, solicirada pelo Governo do Estado de
Pernambuco, rdere-se a precatório~ judiciats
pendentes. na data da promulgação da Constiwição de I988 e aos complementos dos oitavos. O Relatório do Tribunal de Comas do Estado de Pernamhuco atribui ao Poder Executivo do Estado a responsabilidade pela elaborat,:ão da Ji..,ta de precatórios com valores superestimado!., não ao Tribunal de Justiça, instância que U\ualmcnte compila valore~ devidos em
precatónos o Relatório faz ainda menção ao
desvto de verbas constitucionalmente destinadas ao pagamento de precatórios para outras
fmaltdalles. Demonstra que dos 480 nulhões
emitido-. em títulos, apenas 26 milhões foram
utilizados para pagamentos de precatórios. O

restante dos recursos destinou-se a pagar taxas
de sucesso ao Banco Vetor, deságio na venda
dos títulos e cobertura do déficit liscal do Estado.
O Relatório da CPI -.obre o Estado de
Pemambuco também, demon\tra com clareza
que a fraude. embora montada pela equipe do
Sr. Wagner Ramos. contratada pelo Governo
do E-.tado. por mtermédio do Banco Vetor, teve
como sede no Go\'erno do Estado a Secretaria
da Fazenda.
O Relatório da CPI sobre o Estado de
Pemambuco e o Relatório do Banco Central
demonstram que o Secretáno parttcipou como
interveniente entre o Banco do Estado de Pernambuco e o Banco Vetor e que este contrato
foi lesivo ao Estado. Também. autorizou, de
própno punho, as vendas de títulos ao Banco
Vetor com deságio<> elevados. que viriam agerar um lucro total para aquele Banco eqUivalente a 12,6 milhões. lucro este. obtido com o
simples repasse dos títulos ao mercado. com o
preço mai ... elevado.
Edital de ,·enda'-. de letra financeira do
Estado de Pernambuco dando apenas um dia
de prazo para apresentação de propostas de
compra do!> títulos. bte prazo exíguo foi um
dos fatore\ que levaram ao fracasso do leilão.
não havendo apresentação de propostas. como
mostra o Relatório da CPJ sobre o Estado de
Pernambuco".
Sr. Presidente. concluo o Relatório 1.! passo a proferir o voto.
I -Considerando que o envio do ofício
do Govemador do Estado de Pernambuco ao
Presidente do Banco Centra l, datado de
27 .04.96. solicitando autorização para emissão
e competente registro de R$ 480.000.000,00
(Quatrocentos c oitenta milhões de reais) de
Letra." Financeira ... do Estado de Pernambuco,
sendo ao mesmo anexada lista dos precatórios
inexistentes, indu1iu o Banco Central a erro, e.
conseqüentemente. à emissão de letras em valor bem superior aos valore'-. de precatórios
existentes. emitidos até 05 de outubro de 1988;
2 - Considerando que o Estado de Pernambuco podena emitir Títulos da Dívida Pú-
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blica até o valor de R$ 234.618,05 (Duzentos e
trinta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e
cinco centavos), correspondente ao valor dos
Precatórios emitidos até 05 de outubro de 1988,
ainda pendentes de liquidação em 1996;
3 - Considerando que a emissão de Letras Financeiras do Tesouro de Pernambuco,
sem o cumprimento de pré-requisitos necessários à caracterização do montante dos
precatórios emitidos até 05.1 0.88, ainda pendentes, configurou infração ao disposto no artigo 33 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal:
4 - Considerando que as transferências
automáticas dos recursos das Le\ras Financeiras do Tesouro de Pernambuco da Conta-Corrente do Fundo Liquidação dos Tftulos do E&tado de Pernambuco para a Conta Única, determinada pelo Art. li do Decreto Estadual n°
19.140, de 07.06.96, e a classificação incorreta
de despesas de recursos do Tesouro e não de
apuração de crédito, resultaram, na prática, na
inviolabilidade da supervisão, do controle de
prestação de comas da aplicação do total de
recursos auferidos , traduzindo-se em
descumprimento do Art . 8° da Lei no I 1.334/
96, e especialmente do seu parágrafo único que
trata da prestação de contas à Assembléia Legislativa do Estado:
5 - Considerando que mesmo antes de
formular consulta a este Tribunal em 27 de setembro de 1996, quando as Letras já haviam
sido negociadas, e quando o Poder Executivo
jã pagara maior parte dos precatórios, o Sr.
Secretário da Fazenda indagou sobre a possibilidade de o Estado utilizar o eventual saldo
para o atendimento de outros encargos, já há
muito vinha comrariando o que dispõe o Art.
33 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias;
6- Considerando que os integrantes do
corpo Diretor do Banco Vetor S.A. não detinham, à época da contratação pelo BANDEPE.
conhecimentos técnicos sobre a operação de
emissão e colocação de Tftulos Públicos para
pagamentos de precatórios, muitos anos a notória especialização sobre a matéria, fato reco-
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nhecido pelo Sr. Fábio Barreto Nahoum. ex,
Diretor-Presidente daquela institutção financei,
ra, em depoimento à Comissão Parlamentar de
Inquérito do Senado Federal, contranando-se.
desta forma, o Art. 37,lnciso XXI, da Consti,
tuição Federal de 1988, Arts. 2° c 25°, inciso
II, da lei de Regêncta das Licitações e até o
próprio embasamento para a mexigibilidade
levantado pelo BANDEPE: Art. 13. ele o§ 1°.
do Art. 25 da mencionada Lei, além da Deci,
são n° 545/96, deste Tribunal:
7 - Considerando que os serviços de
assessoramento técnico foram efetuados. pelo
Banco Vetar S.A., anteriom1ente aos procedi,
mentos adotados pelo BANDEPE. para a apro,
vação e publicação da inexigibthdade, e que
esta foi realizada apenas VIsando a uma
formalização do que já tinha stdo efetivamente
prestado por aquele Banco. até porque sena
impossfvel a execução de set viços de Modela~
gem, Planejamento. Estrutumção e Planejamen~
to Técn ico, previstos no contrato, em apem.1..,
três dias, ou seja. entre a data da -,ua a~sinatura
(I O de junho) e a data do le1lão ( 13 de JUnho):
8 -Considerando. poi<.. que ficou caracterizada neste Proce~~o. como também no corpo deste Relatório, age~tão negligente por pane
do Govemo de Pernambuco, o que' eio acarretar sérios prejuízos ao Erário baadual e .t
in fringência tanto de D1 spostt ivos Consri tucJOnais, Leis Estaduais e do próprio código Penal.
Voto pela ilegalidade das conta ...
auditadas nos Processo<> n° 9701268- ~ da Secretaria da Fazenda e 9701879-0 do
BANDEPE. Aplico multa, nos valore<> abano
discriminados:
-Ex mo. Sr. Governador Miguel Arraes.
no valor correspondente a 5.000.00 UFIRs:
- Exmo. Sr. Sccretáno da Fazenda do
Estado, Dr. Eduardo Campo<., no valor ~orres
pondente a 6.000.00 UFIRs:
- Sr. Presidente do BANDEPE. Dr.
Wanderley Benjamim de Souza. no valor correspondente a 4.000,00 UflRs:
-Sr. Diretor Financeiro do BANDEPE.
Dr. Jorge Luiz Cametro de Carvalho, no valor
con·espondente a 3.000,00 UFIRs:
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E ao~ mtcgrantes da Comb~ão de Licitação do BANDEPE: Mana Tereza Araújo
de Olivetra. Domk:io Jo,t5 (.k Jesus Pereira e
Mana da Conceição Man.tn'- Beterra. no valor
correspomknte a 2.000.00 UFlRs.
I mpurtân~.:ta' e'la' que deverão ser recolhidas no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da pn!,entc Dcci,ão. c. caso não proce.dam confom1e o dc1em1inado. ~;eJa encammhada cópta à Procuradon.t Geral do Estado para
mscriçãn na Dívida Ativa. E. "egumdo o Relatório prévto da Audttoria Geral d~te Tribunal.
da lavra do Dr. Lut7 Arcovcrde Cavalcanti Filho, recomendo o envto de cópias deste Proccs:-.o ao Mintsléno Publico F\wdual para apuração de responsabilidades

CONSELHEIRO ROl\lEU DA FONTE:

,

Sr Prestdentc.
Sr, C'on ...elheiro..,,
Sr. Procurador Geral.
Dc\o valer-me. em parte. da faculdade
que me confere o Regimento. in' ocado pelo
Conselheiro Adalheno Farias. reservando-me
a po'>stbtlidad\.: de. no prazo de 24 horas. complcment<lf a fut.damenlação do meu ,·oto. O voto
já rcprc-.cnta ne,te momento urna con'vicção.
mas frente a exposição de diversos Conselheiro .... conftm1ando u excrckio democrático da optnião. reservo-me o direito de complementar as
com.idcrando~ que vão fundamentar a conclusão que rcpr~-.cntaní o meu voto.
Voto. Sr. Pr~stdentl'. Srs. Conselheiros.
no sentido de acompanhar o voto do Relator.
CONSJOERAN I)O 4ue a emissão de
títulos da dívtda ptiblica. corno ficou demonstrado pela defc:-a. atravé:- de pareceres técnicos e estudo' l:Omparatt\'Ol. de avaliação da
econor111cidadc da dectsão. tot a menos onerol.a para o f'>tado. dentre.! .t... várias opções existente\. à época. para captação de recursos no
mercado:
CONS I DERA~DO que o exercício do
com role difuso da con-.titucionaltdade das normas JUrídtcas por parte das Corte... de Contasrcconhttddo pelo Enunciado no .\47 do Supre-

mo Trihunal do S~nado no 69/95 (art. 16, § 4°)
e 39/96 (art 2°. parágrafo úmco) c a interpretação ..,istemática dos dispo~itivos originários da
Constituição Federal auwrizam a emissão de
títulos da dívtda pública para fins diversos daquek prcscnto no .trligo 31 do ADCT. sujeita
apenas ao' hmttes de endtvtdamento fixados
pelo Senado Federal
Faço aditamemo a esse considerando
invocando a informação do Conselheiro
Fernando Correia. que trouxe a infom1ação de
julgado recente do Supremo Tribunal Federal,
que em seu Pleno e à uninimidade. entendeu
como incom.tttuctonal a ltmllação à interpretação de que tem que ser exclusiva ::1 captação de
recursos para ftns de pagamento de precatórios.
CONSID ERANDO que a Lei Estadual
n° 11.334/96. ao estatutr em seu artigo 4° que
os rccur-.os captado.., com a negociação dos títulos -.eriam uttli13c.los prioritariamente para
pagamentos de prccatónos pendentes. aucorizou a emtssào th: títulos com fins diverso ;
A A-.-.embléia Legtslatt va. à época. eu
era Deputado. autoritou a emiSsão de títulos
com fins dtverso-; bs.t postção da Assembléia,
hoje. é confirmad.t pt:la posição do Supremo
Tribunal Federal. antes legitimada pelas circunstância.... pelo quadro ..octal decorrente da
cri-;c elonôm~t:o-financcira do Estado.
CONSIDERANDO que. à época da
contratação dtreta. n BANCO VETOR preenchia os requistto:- basilares para a aplicação do
artigo 25. tnciso 11. da Let n° 8.666/93, como
hipótese de ine~igtbthdade de licitação, nos
exato~ comomos do Parecer PG n° 6 12/97 e do
Relatório PréVIO 11° 675/97;
CONS IDERANDO ainda que o dano
causado pela dilerença entre os deságioo; conceditlos pelo htado c aqueles praticados no
merc.1do pelos tornadore'> finais dos títulos se
baseta n.1 mem supo,tção de que o Estado de
Pernambuco consegui na -.cnder os tímlos aos
tOmadores fmais com os deságios praticados
no tina! d.t cadeia. a qual contrana. mclusive,
depoimentos prestados por grandes in-.tituições
bancária~ e fundos de pensão à CPI dos Tírulos
Públicos do Congre"o !'\actonal. conforme
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mmuc10samente demonstrado no Relatório do
Conselheiro Relator;
CONSIDERANDO que o aju ste
contratual conferia excluc.;iv1dade ao BANCO
VETOR para a colocação das Letras do Tesouro do Estado de Pernambuco- LFTPEs no mercado tinanceiro, com pagamento da taxa de
sucesso, inclusive nas vendas comprometidas.
e que diversos documento lrM.idos pela defesa demons.tram a efetiva participação do
VETOR na operação de venda dos títulos à
Caixa Econômica Federal.
ACOMPANHO O VOTO DO
RELATOR. mais uma vez, Sr. Presidente, reservando-me a oportunidade de complementar
a fund amentação do voto no prazo de 24 horas.

dão Joaquim, julgar regulares, com ressalvas. as Auditorias Especiais, quitando-se os
Ordenadores da'i Despesas. contra o voto do
Conselheiro Severino Otávio Raposo, que foi
no sentido de julgar irregulares as referidas
Auditorias Especiais, encaminhando as principais peças do Processo à Procuradoria Geral
da Justiça. e o voto do Conselheiro Carlos Porto foi no entido de julgar irregulares as Auditorias E~peciai s, encaminhar as principais peças
do Processo à Procuradoria Geral da Justiça e
muhar diversas autoridadec.;.
prccat.doc
ACP/ASF/ AYCC/ACS/PAN/0227/tp
acba.

CONSELHEIRO RUY LINS DE ALBUQUERQUE - PRESIDENTE:

Deferido.
O Tribunal decidiu por quatro votos, de
acordo com o voto do Relator. Conselheiro Rol-

'
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