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GRUPO I–  CLASSE II – Segunda Câmara 

TC 010.359/2012-5  

Natureza: Tomada de Contas Especial. 

Entidade: Município de Piatã/BA.   

Responsáveis:  Dutobras Construções Ltda (CNPJ 

00.060.068/0001-66); Jaime de Oliveira Rosa (CPF 044.746.785-

91); Prefeitura Municipal de Piatã - BA (CNPJ 13.675.681/0001-

30)  

Advogados constituídos nos autos: Ângelo Franco Gomes de 

Rezende (OAB/BA 16.907), Luciano Simões de Castro Barbosa 

Filho (OAB/BA 23.216), Eric Holanda Tinoco (OAB/BA 14.458), 

e outros. 
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IRREGULARES DO EX-GESTOR E DA EMPRESA. DÉBITO. 

MULTA. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DO 

MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DE NOVO E IMPRORROGÁVEL 
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MUNICÍPIO. FORMAÇÃO DE PROCESSO APARTADO PARA 

O PROCESSAMENTO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO DO 

DÉBITO. 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales de São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor do Sr. Jaime de Oliveira Rosa, ex-

prefeito de Piatã/BA (gestão: 2001-2004), em razão da execução apenas parcial do Convênio 

2.00.02.0064-00, com vigência de 16/12/2002 a 4/11/2008, cujo objeto consistia na recuperação de 

estradas vicinais, com o emprego de recursos federais inicialmente previstos na ordem de 

R$ 1.045.000,00 da parte da concedente, além de R$ 31.350,00 da parte do convenente, perfazendo o 

montante de R$ 1.076.350,00. 

2.            No âmbito do TCU, após a realização das citações consideradas necessárias, o auditor federal 

lançou a instrução técnica à Peça nº 42, com a anuência dos dirigentes da unidade técnica (Peças nos 43 

e 44), nos seguintes termos:  

“(...) 2. Para a implementação do objeto conveniado foi previsto o valor total de 

R$ 1.076.350,00, com a seguinte composição (peça 2, p. 13): R$ 31.350,00 de contrapartida do 

município e R$ 1.045.000,00 à conta da concedente, do qual foram liberados R$ 500.000,00, por meio 

da ordem bancária 2004OB902408, de 11/11/2004 (peça 2, p. 88). 
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3. A motivação para instauração da Tomada de Contas Especial está materializada pela 

execução parcial de despesas realizadas com os recursos do convênio, conforme apurado pelo fiscal 

da Codevasf, que constatou a realização de 91% do serviço de escavação mecanizada de material de 

1ª categoria (cascalho em jazida); 65% de momento extraordinário de transporte média = 11 km; 

91% de revestimento primário, espessura de 30 cm em cascalho; e 81% de escavação manual de valas 

de drenagem, conforme descrito na planilha orçamentária, de 16/9/2005 (peça 2, p. 69), ratificado 

pelo parecer contido no documento, datado de 22/7/2008 (peça 2, p. 84), em que constou ainda a 

informação de que a plataforma do revestimento primário executado pela convenente não ultrapassou 

a média de 26,81 cm de espessura, em vez dos 30 cm previstos. 

4. Na planilha orçamentária, de 16/9/2005 consta que, dos serviços estipulados no 

montante de R$ 501.534,55, não foi executado o equivalente a R$ 86.907,41. Ainda, conforme 

informação dessa planilha, após levar em conta o repasse de apenas R$ 500.000,00, ficou 

estabelecido que o convenente deveria restituir à Codevasf a quantia de R$ 85.872,86 (sem considerar 

ainda, a contrapartida municipal). 

5. Posteriormente, a Codevasf discriminou mediante o Relatório Contábil Financeiro 

(peça 2, p. 97), os valores que deveriam compor o débito, totalizado em R$ 100.872,86. R$ 48.480,84 

referente aos serviços pagos não executados, R$ 37.392,02 de saldo não devolvido e R$15.000,00 

referente à contrapartida não depositada. 

6. No Relatório de Tomada de Contas Especial, de 11/3/2009 (peça 2, p. 2-7), consta a 

conclusão do Tomador de Contas pela responsabilidade do Sr. Jaime de Oliveira Rosa (prefeito de 

Piatã/BA na gestão 2001-2004), no valor original de R$ 100.872,86. Entretanto, o Tomador de Contas 

não demonstrou corretamente a composição do débito, pois não ficara evidenciado, na planilha à p. 

69 da peça 2, como se deu a redução do valor de R$ 86.907,41, para R$ 85.872,86 (ao considerar que 

dos serviços estipulados, no valor de R$ 501.534,55, foram repassados, de fato, R$500.000,00), e 

ainda, a consideração do valor de R$15.000,00, a título de contrapartida ‘não depositada’ (em vez de 

aplicar a proporção da contrapartida no montante correspondente aos serviços efetivamente 

executados). 

7. Com base nas informações do Anexo II da Prestação de Contas (EXECUÇÃO DA 

RECEITA E DESPESA, peça 1, p. 5) e Anexo III (RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, peça 1, p.6), em que 

consta a informação de que os pagamentos de despesas totalizam R$ 462.805,91 e de que ficou um 

saldo bancário de R$ 37.392,02. E ainda, sabendo que foram constatados como serviços realizados 

R$414.627,14 (obtido com base nas informações da planilha de peça 2, p. 69: dos serviços estipulados 

no montante de R$ 501.534,55, não foi executado o equivalente a R$ 86.907,41). O demonstrativo de 

débito correto tem a seguinte composição: 

Valor (R$) Data Observação 

12.073,94 16/11/2004 

Obtido da aplicação de 2,912% da proporção da contrapartida 

do Convenente sobre a quantificação dos serviços realizados (R$ 

414.627,14). 

48.178,77 17/11/2004 

Ao levar em conta que, dos R$ 462.805,91 pagos, R$ 414.627,14 

foram constatados como serviços realizados e, portanto, R$ 

48.178,77 correspondem a serviços pagos e não executados. 

37.392,02 30/12/2004 Saldo não utilizado. 

EXAME TÉCNICO 

8. Na prestação de contas (peça 1) é indicado que o pagamento pelas obras teria sido feito 

à Empresa Dutobras Construções. Entretanto, não constava nos autos cópias dos cheques emitidos em 

favor da empresa. 
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9.  Assim, em conformidade a instrução da peça 3, mediante ofício 2068/2012-TCU/Secex-

BA (peça 10), foi efetuada diligência ao Banco do Brasil para enviar cópia dos comprovantes de 

pagamentos.  

10.  Em resposta à diligência, o Banco do Brasil encaminhou as cópias solicitadas (peça 

14).  

11.  As cópias indicam que o pagamento pela obra foi efetuado à Empresa Dutobras 

Construções Ltda. 

12. Com isso, pode-se constatar que a Empresa recebeu recursos repassados pela 

Codevasf ao município de Piatã/BA por meio do Convênio n° 2.00.02.0064-00. Assim, em razão do 

dispositivo constante no art. 16, §2º, b da Lei 8.443/92 foi incluída, como responsável solidária ao ex-

prefeito no débito de R$ 48.178,77, correspondente a serviços pagos e não executados. 

13. Diante disso, e em cumprimento ao Despacho do Secretário da SECEX-BA (peça 19), 

foram promovidas as seguintes citações: 

I) Sr. Jaime de Oliveira Rosa solidariamente à empresa Dutobras Construções Ltda., 

(ofícios de peça 21 e 22). Os responsáveis foram citados em decorrência das irregularidades, nos 

termos constantes dos expedientes encaminhados:  
‘inexecução parcial das obras previstas Convênio n° 2.00.02.0064-00, firmado entre a Codevasf e 

o Município de Piatã/BA cujo objeto era a recuperação de estradas vicinais no interior do município, nos 

termos apurados pelo fiscal do Convênio, que constatou a realização de 91% do serviço de escavação 

mecanizada de material de 1ª categoria; 65% de momento extraordinário de transporte média = 11 km; 91% de 

revestimento primário, espessura de 30 cm em cascalho; e 81% de escavação manual de valas de drenagem, 

conforme descrito na Planilha Orçamentária, de 16/9/2005’ 

Valor original (R$) Data da ocorrência 

48.178,77 17/11/2004 

II) Sr. Jaime de Oliveira Rosa solidariamente ao município de Piatã/BA (ofícios de peça 

20 e 21). Os responsáveis foram citados em decorrência das irregularidades, nos termos constantes 

dos expedientes encaminhados:  

 ‘Irregularidade constatada: Não comprovação da aplicação dos recursos da 

contrapartida proporcional, e do saldo não devolvido referente ao Convênio n° 2.00.02.0064-00 

firmado entre a Codevasf e o Município de Piatã/BA cujo objeto era a recuperação de estradas 

vicinais no interior do município.’  
Valor original (R$) Data da ocorrência Motivo 

12.073,94 16/11/2004 
Falta de aplicação da 

contrapartida 

proporcional 

37.392,02 30/12/2004 Saldo não devolvido 

Alegações de defesa apresentadas – Município de Piatã/BA 

14. Em resposta à citação, mediante o expediente da peça 38, o município de Piatã/BA 

encaminhou à Secex-BA as suas alegações de defesa. 

15. Quanto ao saldo do convênio, alegou que foi estornado à credito da Codevasf, 

mediante processo (peça 38, p. 3-7), em 8/8/2012, o Município efetuou pagamento de GRU no valor 

de R$ 57.459,25, correspondente ao saldo bancário existente na conta especifica do convênio 

(mantida na agência de nº 6984 do Banco do Brasil, sob o nº 14.388-X).    

16. Em relação à contrapartida municipal, alegou que não poderia, agora, ser exigida do 

Município. Reconhece que, embora coubesse ao Município arcar com R$ 31.350,00 a título de 

contrapartida, o termo de convênio não estabeleceu que deveria ocorrer de forma proporcional ao 

aporte da Codevasf. Argumenta ainda que o convênio não fora cumprido em sua totalidade e já 

perdeu sua vigência há mais de 08 anos e nada foi cobrado do ente público. Afirma assim que decaiu 

o direito de constituir eventual obrigação correspondente, mas também, se for cogitada da hipótese de 

prescrição, a mesma já se consumou. 

Alegações de defesa apresentadas – Sr. Jaime de Oliveira Rosa 
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17. Em resposta à citação, mediante o expediente da peça 39, o Sr. Jaime de Oliveira Rosa 

encaminhou à Secex-BA as suas alegações de defesa. 

18. Quanto à contrapartida municipal, alegou que Convênio previa o repasse de recursos 

na ordem de R$ 1.045.000,00 para a execução do seu objeto. Entretanto, desse valor, apenas R$ 

500.000,00 foram repassados, em 16/11/2004, a apenas 45 dias do encerramento do seu mandato 

(31/12/2004). Afirma que, apesar de a transferência dos recursos ter sido realizada em tais condições 

e de o termo de convênio prever a realização de contrapartida por parte do Município (em valor 

correspondente a 3% do Convênio), não estabeleceu prazo ou condição para que isso fosse feito, de 

modo que, essa contrapartida deveria ser depositada ou após a transferência do saldo final do 

convênio (coisa que nunca ocorreu) ou quando determinada a sua extinção, o que ocorreu por decisão 

e vontade do gestor sucessor.  

19. Em relação ao valor do saldo não devolvido de R$ 37.392,02, alegou que após o 

encerramento de seu mandato, em 18/1/2006, apresentou no escritório da Codevasf a prestação de 

contas da etapa correspondente aos recursos recebidos e à parte nele executada, correspondendo à 

aplicação de R$ 462.805,91. O saldo de RS 37.392,02 de recursos não aplicados, devidamente 

depositados na conta específica, comprovado com extrato bancário, que apontou referido valor em 

conta na data de 30/12/2004 9 (peça 39, p. 5). 

 20. No que se refere à inexecução parcial das obras, afirma que a glosa foi em razão do 

fiscal ter constatado uma espessura média de 26,81 cm na plataforma de revestimento ao longo do 

trecho trabalhado, sendo que a especificação era de 30cm, ‘diferença ínfima de 2,19 cm, ou aprox.. 

7% da referência especificada’. Argumenta que, além de se tratar de percentual aceitável, a 

fiscalização somente se deu em setembro de 2005, 9 meses após a realização das obras, quando já 

tinha se passado o período de chuvas, além do tráfego ser constante no trecho, o que comprometeu a 

verificação do real resultado do trabalho, sobretudo porque as obras eram em estradas vicinais com 

tratamento em cascalho, cuja cobertura/revestimento sofre desgaste e erosão natural com o tempo.  

21. Ainda segundo o responsável, houve violação ao devido processo legal e à ampla 

defesa, pois a verificação in loco ocorreu sem o seu acompanhamento ou de seu representante, e sem 

o acompanhamento do convenente (Município) e de representante da empresa contratada.  

Alegações de defesa apresentadas – Dutobras Construções Ltda. 

22. Em resposta à citação, mediante o expediente da peça 35, a empresa Dutobras 

Construções Ltda. encaminhou à Secex-BA as suas alegações de defesa. 

23. A empresa confirmou que não houve a execução total da obra. Iniciou as obras objeto 

do contrato com a Prefeitura, ‘executando-as quase em sua totalidade, como exposto no próprio ofício 

0417/2013’ (Ofício da citação à Dutobras, peça 22): ‘(...) nos termos apurados pelo Fiscal do 

Convênio, que constatou a realização de 91% do serviço de escavação mecanizada de material de 1ª 

categoria; 65% de momento extraordinário de transporte média = 11 km; 91% de revestimento 

primário, espessura de 30 cm em cascalho; e 81% de escavação manual de valas de drenagem, 

conforme descrito na planilha orçamentária, de 16/9/2005’. (Grifei) 

24. Alegou ainda que, a não conclusão dos serviços contratados deu-se por culpa 

exclusiva da contratante. Após a execução de grande parte da obra, a Prefeitura inadimpliu com os 

valores devidos, e a empresa foi obrigada a paralisar totalmente os serviços, e que a paralização da 

obra, em tais circunstâncias é licita, com base na cláusula terceira do contrato firmado – ‘PREÇO E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO’ e no art. 78 da Lei 8.666/93. 

25. Ainda segundo a Dutobras, apenas após dois anos de inércia, a contratante, em nova 

gestão, reivindicou a paralisação da obra, notificando a empresa para que a mesma prestasse 

esclarecimentos e retomasse imediatamente na execução dos serviços, mesmo sem ainda fazer jus à 

quantia devida. 

26. Em resposta à Codevasf, alegou que a Dutobras informou acerca da inadimplência, 

justificando a paralisação dos serviços prestados, e descrevendo a situação existente. Mas, a resposta 
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da Codevasf frente aos esclarecimentos prestados, deu-se através do ofício n. 198/2007, com a 

informação da decisão unilateral em rescindir o contrato, com base na Lei 8.666/93. 

27. Quanto ao questionamento a respeito da relação entre os recursos transferidos à 

Prefeitura e a realização da obra, a empresa alega que a Codevasf apontou uma diferença pequena 

entre os referidos elementos, e que essa diferença decorre dos atrasos nos repasses de recursos 

financeiros à obra, paralisada durante diversos períodos, impondo à Empreiteira elevados custos de 

manutenção com a mobilização de máquinas, equipamentos, pagamento de funcionários e, 

principalmente, aquelas decorrentes do maior tempo despendido para realizar determinados serviços, 

que poderiam demandar menor tempo de execução, e, por conseguinte, menor custo. 

28. A empresa alegou ainda que, fez jus aos valores repassados, por ter executado grande 

parte dos serviços, sendo o repasse financeiro proporcional à execução da obra, e as despesas em 

manutenção do canteiro de obras, pagamento dos trabalhadores, e aluguel do maquinário 

necessários. 

Análise das alegações de defesa apresentadas 

29. Quanto ao item da citação do saldo não devolvido, no valor original de R$ 37.392,02 

(data de 30/12/2004), devem ser acatadas as alegações apresentadas pelo Sr. Jaime de Oliveira Rosa 

(item 19 anterior) e pelo município de Piatã/BA (item 15 anterior), pelos motivos a seguir: 

a) é procedente a alegação do Sr. Jaime de Oliveira Rosa de que deixou o referido saldo 

de RS 37.392,02 de recursos não aplicados, depositados na conta específica, comprovado com extrato 

bancário (peça 39, p.5), que apontou referido valor em conta na data de 30/12/2004; e, 

b) o processo (peça 38, p. 3-7), confirma que o Município efetuou a devolução à Codevasf, 

na data de 8/8/2012, do valor de R$ 57.459,25, correspondente ao saldo bancário existente na conta 

especifica do convênio. 

30. Quanto ao item da citação da falta de aplicação da contrapartida proporcional, no 

valor original de R$ 12.073,94 (data de 16/11/2004), não devem ser acatadas as alegações 

apresentadas pelo município de Piatã/BA, de que não pode mais ser exigida do Município, e nem 

devem ser acatadas as alegações do Sr. Jaime de Oliveira Rosa (item 18 anterior), de que o Convênio 

não estabeleceu prazo ou condição para que isso fosse feito, de modo que, a contrapartida deveria ser 

depositada ou após a transferência do saldo final do convênio ou quando determinada a sua extinção, 

pelos motivos a seguir elencados: 

a) a não aplicação do total previsto como contrapartida municipal enseja a devolução à 

União, pelo ente federado, da parcela dos recursos federais que acabaram por substituir, 

indevidamente, os recursos da contrapartida na execução do convênio, a fim de se manter a 

proporcionalidade de execução estabelecida inicialmente no termo de convênio; 

b) É obrigatória a devolução dos recursos federais aplicados além da proporção 

originalmente pactuada na avença. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 

78/2004 - TCU - Plenário, 300/2004 - TCU - 2 ª Câmara, entre outros). Dessa forma, débito será no 

montante proporcional à contrapartida não aplicada na execução da avença. 

31. Quanto ao item da citação referente ao pagamento de R$ 48.178,77 por serviços não 

executados, as alegações do Sr. Jaime de Oliveira Rosa, não podem ser acatadas de que a justificativa 

para a diferença constatada seria decorrente do desgaste e erosão natural com o tempo de 9 meses, 

decorridos entre a execução do revestimento da camada de cascalho e a constatação do Fiscal da 

espessura média de 26,81 cm na plataforma de revestimento ao longo do trecho trabalhado, quando a 

especificação era de 30cm, e de que houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa, pois a 

verificação in loco foi feita sem o seu acompanhamento ou de seu representante, e sem o 

acompanhamento do Convenente (Município) e de representante da empresa contratada, pois a 

própria empresa Dutobras Construções Ltda., empreiteira da obra, confirmou que não houve a 

execução total da obra (item 23 anterior), conforme a seguir: 
‘Iniciou as obras objeto do contrato com a Prefeitura, ‘executando-as quase em sua totalidade, 

como exposto no próprio ofício 0417/2013’ (Ofício da citação à Dutobras, peça 22): ‘(...) nos termos apurados 

pelo Fiscal do Convênio, que constatou a realização de 91% do serviço de escavação mecanizada de material 
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de 1ª categoria; 65% de momento extraordinário de transporte média = 11 km; 91% de revestimento primário, 

espessura de 30 cm em cascalho; e 81% de escavação manual de valas de drenagem, conforme descrito na 

planilha orçamentária, de 16/9/2005’.’ 

32. Ainda quanto ao item da citação referente ao pagamento de R$ 48.178,77 por serviços 

não executados, também não podem serem acatadas as alegações da empresa Dutobras Construções 

Ltda., de que ‘fez jus aos valores repassados, por ter executado grande parte dos serviços, sendo o 

repasse financeiro proporcional à execução da obra, e as despesas em manutenção do canteiro de 

obras, pagamento dos trabalhadores, e aluguel do maquinário necessários’, pois os insumos mão de 

obra (‘pagamento dos trabalhadores’), e os insumos equipamentos (‘aluguel do maquinário 

necessário’) fazem parte das composições de custos diretos dos serviços descritos na planilha 

orçamentária ( peça 2 , p. 69 ): escavação mecanizada de material de 1ª categoria; momento 

extraordinário de transporte média = 11 km; revestimento primário, espessura de 30 cm em cascalho; 

escavação manual de valas de drenagem, etc., e o canteiro de obras faz parte do serviço do item 1.1 

Mobilização e desmobilização, no valor de R$ 3.930,74, da mesma planilha orçamentária ( peça 2, p. 

69), pois nas especificações dos serviços (peça 1, p. 22), consta: 
‘1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

Compõem o item MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO, o transporte, e o preparo dos 

equipamentos necessários à execução dos serviços, a instalação de um canteiro com depósito para a guarda de 

materiais, para a manutenção dos equipamentos...’ 

33. Assim, em relação a defesa produzida pelo Sr. Jaime de Oliveira Rosa e pelo 

município de Piatã/BA, devem ser acatadas as alegações do item da citação do saldo não devolvido, 

no valor original de R$ 37.392,02 (data de 30/12/2004), pois o processo (peça 38, p. 3-7), confirma 

que o Município efetuou a devolução à CODEVASF, na data de 08/08/2012, do valor de R$ 

57.459,25, correspondente ao saldo bancário existente na conta especifica do convênio. Mas, não 

devem ser acatadas as alegações do item da citação da falta de aplicação da contrapartida 

proporcional, no valor original de R$ 12.073,94 (data de 16/11/2004), pois: 

 a) a não aplicação do total previsto como contrapartida municipal enseja a devolução à 

União, pelo ente federado, da parcela dos recursos federais que acabaram por substituir, 

indevidamente, os recursos da contrapartida na execução do convênio, a fim de se manter a 

proporcionalidade de execução estabelecida inicialmente no termo de convênio; 

b) É obrigatória a devolução dos recursos federais aplicados além da proporção 

originalmente pactuada na avença. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 

78/2004 - TCU - Plenário, 300/2004 - TCU - 2 ª Câmara, entre outros). Dessa forma, débito será no 

montante proporcional à contrapartida não aplicada na execução da avença. 

34. Por sua vez, a defesa produzida pelo Sr. Jaime de Oliveira Rosa e pela empresa 

Dutobras Construções Ltda., referente ao item da citação do pagamento de R$ 48.178,77 por serviços 

não executados, não devem ser acatadas, pois a própria empresa Dutobras Construções Ltda., 

empreiteira da obra, confirmou que não houve a execução dessa parcela da obra. 

CONCLUSÃO 

35. O processo nesse momento, já poderia ser encaminhado ao julgamento relativamente 

aos responsáveis: Sr. Jaime de Oliveira Rosa, e a empresa Dutobras Construções Ltda., uma vez que 

suas alegações de defesa não foram capazes de elidir as irregularidades apontadas e não restou 

evidenciada nos autos a boa-fé dos responsáveis (art. 202, §2º do Regimento Interno). Entretanto não 

se pode dizer o mesmo quanto ao Município de Piatã/BA, posto que por ser entidade jurídica de 

direito público se mostra inviável a aferição da boa-fé, quer objetiva ou subjetiva. 

36. A partir da prolação do Acórdão n. 1.210/2011 – Plenário, entendeu-se que a melhor 

solução para compatibilizar a processualística dessa Corte com os preceitos de responsabilidade 

fiscal consiste em estabelecer prazo de 15 dias, a contar da notificação, para o pagamento da dívida, 

determinando-se ao ente público que, na hipótese da impossibilidade de liquidação tempestiva do 

débito, no mencionado prazo, adote providências com vistas à inclusão do valor da dívida em sua lei 

orçamentária, informando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, as providências adotadas. Desde então, 
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tal orientação vem sendo adotada por esta Corte, a exemplo dos Acórdãos n. 5.351 e 5.352/2011, 

ambos da 1ª Câmara. 

37. Na linha dos últimos precedentes, neste caso concreto importa fixar novo e 

improrrogável prazo de 15 dias para pagamento do débito, no que lhe cabe, com base no disposto no 

art. 202, § 3º, do RI/TCU, e, em complemento, determinar ao Município de Piatã/BA que, na hipótese 

de impossibilidade de liquidação tempestiva, adote as providências para inclusão do valor da dívida 

apurada neste processo na respectiva Lei Orçamentária, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, as 

providências adotadas. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

38.  Diante do exposto, encaminho os autos à superior consideração, com fundamento no 

art. 12, § 1º c/c art. 22, parágrafo único, da Lei n. 8.443/1992, no art. 202, § 3º, do Regimento 

Interno/TCU e no art. 3º da Decisão Normativa/TCU n. 57/2004, com a seguinte proposta: 

a) rejeitar as alegações de defesa apresentada pelo Sr. Jaime de Oliveira Rosa, gestão 

1/1/2001 a 31/12/2004, pela empresa Dutobras Construções Ltda. e pelo município de Piatã/BA, 

dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art.12, § 1º, da Lei 8.443/1992;  

b) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 

o município de Piatã/BA comprove o recolhimento aos cofres da Codevasf a quantia abaixo 

relacionada, corrigida monetariamente, a partir da respectiva data até a data da efetiva quitação do 

débito, na forma da legislação em vigor: 

Quantificação do débito 

Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência 

  12.073,94 16/11/2004  

3.       Enfim, concordando com a unidade técnica, o Ministério Público junto ao Tribunal, 

representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, manifestou-se à Peça nº 45, nos 

seguintes termos: 

“À vista dos elementos constantes nos autos, manifestamo-nos, no essencial, de acordo 

com a proposta uníssona alvitrada pela Secex/BA (peças 42 a 44), pois que a rejeição das alegações 

de defesa dos responsáveis sem julgamento das contas em conjunto com a concessão de novo e 

improrrogável prazo para o Município de Piatã/BA recolher o débito de R$ 12.073,94 (ocorrência em 

16/11/2004), na forma do art. 202, § 3º, do RITCU, mantém equalizadas as etapas do processo em 

relação aos responsáveis. 

Deixamos de sugerir a concessão do mesmo benefício para outros responsáveis por não 

ter restado evidente a boa-fé deles (art. 202, §2º do RITCU). 

Assim sendo, ao adotar a proposta alvitrada pela Unidade Técnica, as alegações de defesa 

de todos os envolvidos são rejeitadas, mas o julgamento das contas e possível condenação em débito 

ficam reservados para um segundo momento, aguardando o recolhimento da importância indicada 

anteriormente pelo município.”   

 

 

É o Relatório. 

 

  VOTO 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales de São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor do Sr. Jaime de Oliveira Rosa, ex-

prefeito de Piatã/BA (gestão: 2001-2004), em razão da execução apenas parcial do Convênio 

2.00.02.0064-00, com vigência de 16/12/2002 a 4/11/2008, cujo objeto consistia na recuperação de 

estradas vicinais, com o emprego de recursos federais inicialmente previstos na ordem de 

R$ 1.045.000,00 da parte da concedente, além de R$ 31.350,00 da parte do convenente, perfazendo o 

montante de R$ 1.076.350,00. 
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2. Como visto no Relatório, o ex-prefeito, Sr. Jaime de Oliveira Rosa, foi citado, em 

solidariedade com a empresa Dutobras Construções Ltda., para apresentar alegações de defesa ou 

devolver o montante de R$ 48.178,77, tendo em vista a execução apenas parcial da obra, e, em 

solidariedade com o município de Piatã/BA, em relação aos valores de R$ 12.073,94, correspondentes 

à falta de aplicação da contrapartida proporcional, bem assim pelo valor de R$ 37.392,02, relativo ao 

saldo do convênio não devolvido. 

3. Após a análise das novas peças acrescentadas aos autos, a unidade técnica propôs o 

acolhimento das alegações de defesa relativas ao saldo convenial, ante a comprovação da sua 

devolução. 

4. De outra sorte, no que se refere às demais irregularidades, o órgão instrutivo propôs, com a 

concordância do Ministério Público junto ao Tribunal, a rejeição das alegações de defesa apresentadas 

pelo então prefeito e pela empresa contratada, bem como, com relação ao Município de Piatã, a 

fixação de novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito. 

5. De início, registro a minha concordância com os pareceres técnicos constantes dos autos, 

incorporando-os a estas razões de decidir, sem prejuízo de tecer as considerações adicionais que se 

seguem.  

6. Quanto à execução apenas parcial da obra, os responsáveis não conseguiram afastar o 

débito apurado nos autos, calculado com base nos recursos totais pagos à empresa contratada e no 

quantitativo efetivamente executado até a realização da fiscalização pela Codevasf, adotando-se, como 

parâmetro, os valores unitários de referência usados no âmbito do convênio. 

7.  Desse modo, não se mostra procedente o argumento da empresa no sentido de que a obra 

teria ficado incompleta devido à paralisação provocada por falta de quitação de parcelas devidas pelo 

município, destacando-se que, de fato, novas transferências ao município foram suspensas pela 

Codevasf, mas que isso teria inviabilizado apenas a recuperação de outros trechos de estradas vicinais.  

8. Anote-se, ainda, que a fiscalização realizada pela entidade concedente para quantificar o 

volume físico executado ocorreu em abril de 2005, ou seja, em apenas quatro meses após a alegada 

conclusão da obra, e não em nove meses, como afirmado pela defesa, evidenciando a inadequação da 

defesa, quando aduziu que a diferença de quantitativo observada seria decorrente do desgaste e da 

erosão natural devido ao tempo decorrido, por envolver obras em estradas vicinais com tratamento em 

cascalho.  

9. Por tudo isso, entendo que as contas do Sr. Jaime de Oliveira Rosa devem ser julgadas 

irregulares, nos termos do art. 16, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, com a 

imputação de débito, em solidariedade com a empresa Dutobras Construções Ltda., no valor de R$ 

48.178,77, além da aplicação da multa prevista no art. 57, da mesma lei, conforme proposto nos autos. 

10. Já quanto ao valor da contrapartida não aplicada na obra, este Tribunal já se posicionou a 

respeito, conforme lembrado pela unidade técnica, no sentido de que é obrigatória a devolução dos 

recursos federais aplicados além da proporção originalmente pactuada. 

11. Com efeito, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de imputar ao convenente o débito 

decorrente de contrapartida não aplicada na consecução do objeto de convênio, no valor 

correspondente ao percentual da contrapartida pactuada em relação ao volume total dos recursos 

aplicados, mantendo-se a relação originalmente estabelecida no convênio, nos termos dos arestos 

colacionados pela Secex/BA, aos quais adiciono as seguintes decisões mais recentes: Acórdão 

1.209/2007, da 1ª Câmara; Acórdãos 3.000/2008, 1.064/2010 e 932/2011, da 2ª Câmara; e Acórdãos 

1.403/2008 e 1.467/2010, do Plenário. 

12. Bem se vê, nesse ponto, que o montante devido pela municipalidade foi obtido a partir da 

incidência de percentual (extraído da relação original entre a contrapartida e os recursos repassados 

pelo concedente) sobre o montante dos recursos efetivamente aplicados, consoante a forma de cálculo 

da contrapartida não aportada indicada pelo Acórdão 133/2008-TCU-Plenário. 
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13. Destaca-se que, nesse caso, o débito apurado deve ser imputado tão somente ao município, 

nos termos da Decisão Normativa TCU nº 57, de 5 de maio de 2004, vez que os valores federais 

indevidamente usados como contrapartida beneficiam apenas a municipalidade. 

14. Dessa forma, e tendo em conta a presunção de boa-fé que milita em favor do ente federado, 

impende rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Piatã/BA e fixar novo e 

improrrogável prazo para que comprove o recolhimento do débito aos cofres da Codevasf, atualizado 

monetariamente, informando-lhe que a liquidação tempestiva saneará o processo de modo que as 

contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4º, 

do RITCU. 

15. Enfim, no que se refere à questão de racionalização administrativa levantada nos autos, 

com o objetivo de evitar a confusão processual que a eventual interposição de recurso pelas partes 

envolvidas poderia causar no seguimento do feito, considero mais adequado julgar, desde logo, as 

contas do ex-gestor e da empresa, determinando a formação de processo apartado para o 

prosseguimento da fase de rejeição das alegações de defesa do município de Piatã/BA. 

 

 Por todo o exposto, proponho que seja prolatado o Acórdão que ora submeto à apreciação 

deste Colegiado. 

 

 TCU, Sala das Sessões,  em  12 de maio de 2015. 

 

 

 

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO  

Relator 

 

 

ACÓRDÃO Nº 2423/2015 – TCU – 2ª Câmara 

 

1. Processo nº TC 010.359/2012-5.  

2. Grupo I – Classe de Assunto:  II – Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Dutobras Construções Ltda (CNPJ 00.060.068/0001-66); Jaime de Oliveira Rosa 

(CPF 044.746.785-91); Prefeitura Municipal de Piatã/BA (CNPJ 13.675.681/0001-30). 

4. Entidade: Município de Piatã/BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (Secex/BA). 

8. Advogados constituídos nos autos: Ângelo Franco Gomes de Rezende (OAB/BA 16.907), Luciano 

Simões de Castro Barbosa Filho (OAB/BA 23.216), Eric Holanda Tinoco (OAB/BA 14.458), e outros. 

 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor do 

Sr. Jaime de Oliveira Rosa, ex-prefeito de Piatã/BA (gestão: 2001-2004), em razão da execução apenas 

parcial do Convênio 2.00.02.0064-00, com vigência de 16/12/2002 a 4/11/2008, cujo objeto consistia 

na recuperação de estradas vicinais, com o emprego de recursos federais inicialmente previstos na 

ordem de R$ 1.045.000,00 da parte da concedente, além de R$ 31.350,00 da parte do convenente, 

perfazendo o montante de R$ 1.076.350,00. 

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

2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jaime de Oliveira Rosa, ex-

prefeito, e pela empresa  Dutobras Construções Ltda.; 

9.2. com fundamento no art. 16, inciso III, alínea “c”, e no art. 19, caput, da Lei nº 8.443, 

de 16 de  julho de 1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jaime de Oliveira Rosa, para condená-lo, 

em solidariedade com a empresa Dutobras Construções Ltda., ao pagamento do valor de R$ 48.178,77 

(quarenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), atualizado monetariamente e 

acrescido de juros de mora, calculados desde 17/11/2004 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o 

prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas 

importâncias aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf), nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea 

“a”, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 

9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, individualmente, no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aos Sr Jaime de Oliveira Rosa e à empresa Dutobras Construções 

Ltda., fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante 

o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 

monetariamente, na forma da legislação em vigor; 

9.4. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 217 do 

RITCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações 

mensais e sucessivas, caso requerido, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de 

qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU); 

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, 

da Lei nº 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações;  

9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Piatã/BA para fixar, 

com fundamento no art. 12, § 1º, da Lei nº 8.443, de 1992, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do recebimento da notificação, para que o município de Piatã/BA comprove, perante este 

Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento aos cofres da 

Codevasf, da quantia de R$ 12.073,94 (doze mil, setenta e três reais e noventa e quatro centavos, 

atualizada monetariamente desde 16/11/2004 até a data do efetivo recolhimento, sem incidência de 

juros de mora, na forma da legislação em vigor: 

9.7. informar ao responsável indicado no item 9.6 deste Acórdão que o recolhimento 

tempestivo do débito atualizado monetariamente, sem a incidência de juros, sanará o processo, de 

modo a permitir que o TCU venha a julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-lhes 

quitação, mas que, de outra sorte, o não recolhimento ensejará o julgamento das contas pela 

irregularidade com a condenação dos responsáveis no aludido débito, com incidência de juros e de 

atualização monetária, além da aplicação de multa fundada no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, no 

montante de até 100% sobre o valor do débito atualizado;  

9.8. determinar a autuação de processo específico, formado mediante apartado por cópia 

dos presentes autos, para o processamento da fase de rejeição das alegações de defesa do município de 

Piatã/BA, fixada no item 9.6 deste Acórdão; e 

9.9. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamenta, à 

Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, e 

do art. 209, § 7º, do RITCU, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.  

 

10. Ata n° 14/2015 – 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/5/2015 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2423-14/15-2. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Ana Arraes e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: André Luís de Carvalho (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Marcos Bemquerer Costa. 
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(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Subprocuradora-Geral 

 

 

 


