
I 

J - ' 

. , /, 

, \ 

ONG REC 

000089 

, ,,' , NnN'STER'OPUBUo.O\OA:UNIAP( ) ',,' 
MIN'STERIO PUBLICO DODISTRITO FEDEIlALE TERR'T6RIOS 

__ Eixo Monumental, Prac;a Municipal. lo_ 2. Edificlo sede. Salas 10,31113 
. - ' '..,' , .," .' . . ' 

CEP 7007s.~OO8rasma .... Distrito Fe~eral ov.br 
Tel.: (61) 3343-9693. Fax~ (51) ~343~9862. E-mail: pjfeis@Mpdft.9 

r: ,/ . 

) 
• /',:.. 1-,

Oficion.o 1.410/07 _18 pJFEIS Brasilia, 28denovembro- de 2007. 
\ 

-- / ' 

. ' 

\ . ,
 

,A Sua Exceh~ncia o,Senhor
 
-, RAIMl1NPO COLOMBO - , ' ' ".,-~ 
. Senadqr da:ReP\iblj:a, pre~identeda Comisslio Parlamen1ar de Inquerilodas ONG' 

, ,Ed. Anexolldo Senado, Ala Senador Alexandre Costa, $ala ,1.5,_ sy.psolo' .> , 

, 70165-900 - Bra~i1ia.DF ' '- -, 
,; -.. 

AS$unto: Documentos reierentGs aAGORA e -FINATEC 
, .. ' \. - -' / ." ' 

\ . \ '
 

/
 

. SenhorSenador, 

. 1. ~umprlmenland()-O cordialmen1e, encaminho-Ihe copla .,da 
, r', ' , ' " , ' , - '" 'do'cuntnla~ao anexa, a qual compro\la irregularidades, perpelradas, pelos dirillenles .. 

da ASsOcia~iopara ~role~ de Combale a Fort:le-A~6RA e daF~ndlll'iode
.' ' .'\ , 

,1 

.Eri\prllendim~nt~ C1entificoS e Tec~oI61licos:fINAn:C, .err\. dEl\nmllntO'~, .' 
,'" ,\' -,I· ' ••.' -- -, ' '.' ,', 

- ';-rec~rsos publicos de origemfederal e do Principio Consliluciotlal da Licit~o. . . ,. ,., . 
I ' 

...... "" ," " 

2. . . ,. Relafiv~mente aAGQ5A,esta Pr~motoria de~ust~'~ as !lyres r 
cablveis, visando ao re . ' ' ,-.'" ~ ," ' " /c ...",' .' ssarcimento dos valores indevidamente apropriados -pelos . 

, .:::;:::~d:~:~:li:a:sep'cabendo ressaltarque jll houvej~lgamenlodaprocedencill' . 
,, ' " rocesso,s encontram-se na fase d '..,. .. .' .' 
.tambem, A~o de Dissoluca d . . ' .. T eexecucao, Foiejuizada, 

, , __ "".'$' 0 essa pessoa juridica, eo·, ' , ." " 
lase de instrucao probatorla. .•... . processo encontra-se-na ,,;>; 

. . . ( 5 

~:"-:--""-:'"~_______ " It
i:::~~~:i;a~:~:~es~~~~~*FINATEC cabe re9~lra~ que essa Entidade' 

o~91/~~7f~;ROSn 
Dace,CO"mo, E ndacso ejAAIP '0 nos t .' .' . .' ; ,qual~Gs '-
Iw:; 0100 em .TJaJ"F- '~ ermos da Lei federal n.? 9 858/98 "., ;rt " ' ','c.

As' , " \ ", . .., , ' e vern l~~~f6~ ,emQ-O'l\' 
. I, .(. ',' ' . Y\- " ' 

" ~.I ~ 089' ""'; 
\ \ Doc: , ' 

~:;::;:::::=::::;d 

mailto:pjfeis@Mpdft.9


'MINISTERIO'PUBLICO DA UNIAO 

MINtSTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL ETJ=RRITORIOS 
/. ~-. " 

amblto naclonat,"no ramo de orestacao services de toda ordern, notadamente na 

'reorganizac;ao admlnlstratlva, treinamento de' pessoal e servicos de fnfbrmatic13 a,' 
. ',(. - , 

inumeros 6rga05 e entidades da AdminJ~rac;ao Publica federal, estadual e rnunicioal. ' 

, ' ,', , \ , I 

4. As fundac;oes, quafificadas como Fundacoes de Apoio, desfrutarn, hoje, ' 

de urna situac;ao extremarnente privilegiada, malgrada a situacao irregular em seu 
-, .', 

funcionamento. Essas entidades: funcionam dentro de espaco publico (0 campus 

universitariodas unlversidades as quais estao vinculadas), atuam como executoras, 
- --' . 

ern contratos nos quais as universidades .figuram) como cotratadas, alem de 
! ' 

.. .I ' . 

celebrarem contratos com 6rgaospubUcobeneficiando-se, de forma indevida,-da 
. Y I 

dispensa prevista no.art. 24, inciso XIII, da Lei n.? 8,666/93.. 
I 

5.' Pelo que 0 Ministerio Publico pOde constatar, ao analisar as contas 
c ~ 

dessas fundacoes, sediadas. no Oistrito .Federal, tern ocorrido uma verdadeira 
, 

concorrencla . desleal no mercado de prestacao de services por parte ..dessas ' 

entldades, .urna vez que se beneficiam da proximldade com as universidades 

publicoasdos servidores.publicos e, da dispensa de Iicitac;ao para atuarno mercado,. . , \ 

exercendo atividade economica propria.dasernpresas. 

j 

6. Outro aspecto que emerge das irregularidades apuradasrias Fundacoes L 

, de Apoio e a atuacao permanente
( 

dosdocentes. pertencentesaos quadros de 

servidores das unlversldades pUblicas,a malor : parte dos quais em regime de . 

dedieacao exclusfva, na direcao e administrac;ao dessas fundacoes, nao obstante 

estas ostentarern naturezajurldca de direito privado..Essas iregularidades foram 

demonstradasno Acordao n.02.135/2006-Plenario,prolatado pelo Tribunal de Contas 

da,Uniao, em' auditoria Jevada Si efeito nas'. Funda~oesde Apoio situadas na 

Fundacao Universidade de BrasiHa-FUB. 

J. 

7. Considerandoo objetodessa Comissao Parlamentar de lnquerlto, a 

relevancla dos valeres envelvidos nos contratos e convenios que' as Fundacoes de 

Apoio celebram com oPoder Publico, sobretudo no ambito federal, em razao da , 
,\ , ~~'~~-----. 

ligaC;ao dessas entidades com as universidades p~blicas federais, ~,~ili1' t~dg ~mn07 . SF 
do Distrito Federal e Territ6rios suqere que seja irrclulda nas irwestigftoesC~~8NGs 

} Fls.1N0 ' 00)2 
~ - 

./ 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

" MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Comissao a investigac;ao das Fundaco 

regtJladas peto G6digo Civil e pela Lei n. 

. Atenciosamente; 

Subsecretaria de' Apoio as Comissoes
 
Especiais e.Parlamentares, e'lnq~.!!Q.
 
Recebido em 1 1.-£1·
 

" Ay . " S 

. Wi . aerk!) , 
'Secrel~rij de Comissao 

"-- -- .._. 3 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAo
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRIT6RIOS
 

PROMOTORIA DE JUSTI(:A DE FUNDA\:OES E ENTIDADES DE INTERESSE
 
SOCIAL
 

EXCELENTISSfMO SENHOR JUIZ DE DlREITO DA VARA CIvEL DA 

CIRCUNSCRJ(:AO JUDICIARIA DE BRASiLIA - DISTRITO FEDERAL 

(GMPRQ;~NTE DE DISTR1S~iCA8
 

S=:vic~ jf Distribui~aG G~ C~freQedQri~
 
· •. ~ . -, ?f.·.,.!,'."I.• {,I~.1.(.1~.,_!._~"_J~f,-Q 27/05/2004 16:50:46
..fJl~.!..rl!J:.!~C~C; _ ..... 

o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITORIOS, por sua Promotoria de Justica de Fundacoes e Entidades de Interesse 

Social, localizada na Sala 103/l11 do Edificio Sede, situado na Praca Municipal, Late 2, 

Eixo Monumental, vern, respeitosamente, perante Vossa Excelencia, com fundamento nos 

artigos 129, Ill, da Constituicao Federal, 6° da Lei Complementar n° 75/93, 2°, incisos I, 

Il, e 3° do Decreto-lei n." 41/66,670 do Codigo de Processo Civil de 1939, mantido pelo 

art. 1218 do CPC vigente, e 273, Il, do Cl'C, propor a presente 
RQS nO 201/2007 - SF 

(PI - ONGs 

DIfp· a0:+A(:A.O DE DISSOLU(:AO DE SOCIED 

[COM PEDIDO DE ANTECIPA~O DE 1 089 
Doc. 

e consequente liquidacao em desfavor da ASSOCIA(::AO PARA PROJETOS DE 

COMBATE A-FOME-AGORA, pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, 

com sede SGAN 905, Conjunto '13", Parte "An, Asa Norte, Brasilia, Distrito Federal, CEP 

70790-050, inscrira no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob n." 38.050.258/0001-75, 

com atos constitutivos registrados no Cartorio do 2° Oficio de Registro de Pessoas 

Juridicas de Brasilia, Distrito Federal, em 23/08!I~, sob ° "umero,,".' 26:do livr0!1J ' 
~; .. - ~~-

\ ", l 

~.. 
~~-_.._.-..... 
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G MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO·····... 
...... . MINISTERJO PUSUCO DO DrSTRfTO FEDERAL E TERRfT6R10S 

r.'

protocolo (DOCUMENTO 1), representada por seu Presidente, Mauro Farias Dutra, 

brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da RG 174.815-Ministerio da Aeronautica, 

CPF 075.315.831-00, residente e domiciliado na SillS QI 15, Conjunto 10, Casa 9, Lago 

SuI., Brasilia., Distrito Federal, CEP: 71635-300. 

[- DOS FATOS 

1.1- DAS FINALIDADES DA ASSOCIACAO 

A ASSOCfACAO PARA PROJETOS DE CO:MBATE A FO!v1E

AGORA, entidade civil, scm fins lucrativos, foi constituida para desenvolver as seguintes 

finalidades: 

~a) promover debates, estudos e troea de experiencias sobre 

seguranya alimentar, desnutriyao e fome, produyao agricola, 

qualidade e consumo de alimentos, abastecimento a populayao 

de baixa renda, avaliayao e reabilitayao nutricional, 

ialimentayao alternativa e outros assuntos correlatos; 

b) formular propostas de politicas pUblicas e projctos 

localizados de seguran~a alimentar e combate a iome; 

c) f o rmu l a r propostas globais e projetos localizados para 

abastecimento alimentar de popula~oes de baixa renda; 

d) apoiar iniciativas de distribuiyao de alimentos que 

julgar adequadas; 

e) estimular e desenvolver atua(ao politica que resulte no 

encaminhamento de politicas e programas de seguran~a 

alimentar para municipios, unidades da f ede r a cao e para 0 

Brasil, como urn todo; 

f) analisar as politicas governamentais de abas 

de alimenta~ao, emitindo parecer e propondo mel 

1.2 - DA A-TUACAO FORA DOS OBJETIVOS 

RQS nO 201/2007 - SF 
eCl.mc~f? OeNGs 
rias. U 

;/" 00
FIs-N~ 5 

. I~~., 0 8 9 
A partir do segundo sernestre de 1997, a AGORA, que..:£frdJa ~I'lle 

objetivo formular politicas de combate afome e tecnologia alimentar, cornecou a exercer 

atividades nao amparadas por seu estatuto, por meio de contratos firmados com a ~1'. i !, 

L /' -
I 
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MINISTERIO PlJBUCO DA UNIAO 

MfNfsTERfO PUBUCO DO OfSTRITO FEDERAL E TERRlT6RIOS 

Secretaria de Trabalho, Ernprego e Renda do Distrito Federal, tendo esses contratos como 

objeto realizar cursos de profissionalizacao e formacao profissional. 

Na gestae desses contratos, conforme sera demonstrado adiante, 

ocorreram diversas irregularidades financeiras, trabalhistas e finalisticas, ocasionando urn 

desvirtuarnento total da entidade. (DOCUMENTO 2). 

Durante .osexercicios de 1997 e 1998, 0 valor dos reeursos captados pera 

AGORA totalizou R$ 4.683.890,00 (quatro milhoes, seiscentos e oitenta e tres mil, 

oitocentos e noventa reais), cujo montante originou-se dos contratos firrnados com a 
• 

Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Fcderal-SETER/DF, conforme 

discrirninado a ~~~ir: Contratos n." CFP/019/97; CFP/080/97; CFP/095/97; CFPIl22J97; 

CFP/OO2l98~ CFP/016/98; CFP/032/98, tendo por objeto esses contratos realizar 0 Projeto 

de Formacao Educacional, no ambito das acoes relativas ao Programa de Qualificacao 

Profissional (plano Nacional de Qualificacao de Trabalhador-PLANFOR) do Ministerio do 

Trabalho (nOCUMENTO 3). 

."Ciente de que tal atividade, de ponte de vista estatutario, era irregular] os 

representantes da entidade, decorridos mais de dois anos do inicio da execucao dos 

contratos, incluiram nos objetivos da sociedade a expressao "capacitacao profissional", 

objetivo este que em nada se coaduna com 0 objetivo central da entidade, que e a 
.' 

"seguranca alimentar e 0 combate afome", ficando patente que nao houve propriamente 

uma alteracao estatutaria, mas uma adequacao do estatuto a uma exige RD&mtaaw/J1D07 . SF 
(Pl - ONGsincongruente com os objetivos da associacao. 

L3. DA REPRESENTACAO 

. ~ ·n 0 8 ~ ~ 
De acordo com 0 art. 21 do estatuto, incumbe ao presidentsd!e CQQ~e!Q i ~ 

de Administracao ad"l1inistrar e representar a sociedade, judicial e extrajudicialmente. Essa 

atribuicao, no entanto, nunca foi, de fato, exercida integral mente pelo representante legal, 

mas pelos ex-socios da instituicao, que executaram todas as funcoes inerentes ao cargo de 

direcao, utilizando-se, para tanto, de procuracoes a eles outorgadas. Eo que e mais gjJravei 

~ _ ~ i 
.• ~' J'

'.' .....• .,» ./ 

) . \. .r> 
.~--" / / ~ 
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MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO·
 

MINISTERIO PUBLICO DO DfSTRlTO FEDERAL E TERRfT6R10S .
 

ainda e que tais socios exerceram a adrninistracao da sociedade por meio de ernpresas 

prestadoras de servicos de consultoria em que os mesmos eram proprietaries ou tiverarn 

participacao aepoca da vigencia dos contratos. (DOCUMENTO 4). 

o negocio juridico realizado no paragrafo anterior (mandato) foi 

amparado na alinea "/' do artigo 21 do estatuto, par meio do qual 0 entao Presidente da 

Sociedade, Dom Mauro Moreli, constituiu como seus procuradores, em 31.7.96, 0 ex-socio 

Flavio Luiz Shieck Valente e, em 29.12.97, Flavio Camargo Schuch; posterionnente, em 

26.7.99,0 atual presidente da entidade, Sf. Mauro Farias Dutra, constituiu seu procurador 0 

Sr. Gilson Moreira, todos eles dotados de amp los poderes de adrninistracao para exercer, 
todas as atribuicocs de presidcnte da sociedade (DOCUMENTO 5) 

Deve-se ressaltar que, mesmo estando prevista no estatuto da AGORA a 

possibilidade de delegacao das cornpetencias do presidente da associacao, par meio de 

procuracao, tal ato jarnais poderia ter sido praticado, uma vez que esse car cRGS¢Si6}1~007 . SF 
CPI·ONGsintransmissivcl c indelegavel. 

fit NO_-'oO,I-JO~7_ 
Dispoe 0 artigo 18 do estatuto da AGORAque:
 

"Artigo 18. 0 Conselho de Admi.n.i s t r a cao sera c.D6G>tRuQdJ1
 I' 
por ate 7 membros, dentre socios, eleitos em As s embLe i.a , 

com a seguinte compos i.cao" (destacamos). 

Da leitura do referido dispositive, verifica-se que 0 estatuto da entidade 

restringiu a participacao no orgao responsavel pela adrninistracao da entidade apenas aos 

socios, ou seja, as pessoas integrantes do quadro social, deixando clara a intencao dos 

constituidores da associacao de dar urn perfil personalista a sociedade. Ficou, assirn, 

evidente a vontade de.que a sociedade fosse administrada apenas par aqueles que gozam da 

confianca dos demais membros da enudade. 

Em decorrencia disso, nao poderiam os administradores terem outorgado 

poderes para que estranhos viessem participar da adrninistracao da entidade. Em que pese a 

autorizacao para que 0 presidente da entidade delegue poderes por meio de procuracao 
"':: ._-. 

(~
\ . 

\ 

\. 
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MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO 
.. -;. 

., . MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRJT6R10S 
~r:--

(artigo 21, 'Y', do estatuto), deve-se concluir, a partir de uma interpretacao sistematica 

desse dispositive com 0 artigo 18 do estatuto, que jamais tal mandato poderia ter sido 

outorgado a urn estranho aos quadros sociais, pois irnplicaria, como de fato irnplicou, em 

ate que viola 0 estatuto social da entidade. 

o mandato a que se refere 0 retromencionado artigo 21 se refere a 

procuracoes outorgadas para a defesa judicial ou extrajudicial da entidade, que esta entre a 

cornpetencia do presidente, nao possuindo qualquer relacao com a adrninistracao da 

instituicao, que e atribuicao privativa dos socios e integrantes do Conselho de 

Adrninistracao. 

As evidencias dos fatos nao deixam duvidas de que 0 nome e a estrutura 

da AGORA foram utilizados para beneficiar pessoas integrantes do quadro social e 

empresas ligadas a ex-socios da sociedade. 

Na Ata da Assernbleia Geral Extraordinaria, realizada no dia 19.8.] 996, 

os Srs. Flavio Luiz Schieck Valente e Flavia Camargo Schuch desligaram-se do quadro 

social da .AGORA- Porem, mesmo apes a retirada formal daqueles ex-socios, pode-se 

verificar que os mesmos continuaram vinculados it entidade, desta feita exercendo funcoes 

de direcao por meio de urn instrurnento de procuracao, 0 que dernonstra que a retirada 

dessas pessoas buscou apenas resguardar interesse proprio - nao 0 interesse da sociedade 

-, ja que dela extraern rernuneracao rnensal. (DOCUMENTO 6). 

104. DA DESCARACTERIZACAO DA AGORA COMO 

ENTIDADE DE INTERESSE SOCIAL 

A AGORA eentidade declarada de utilidade publica nos ambitos Federal 

e do Distrito Federal (DOCUMENTO 7). Por meio dessa qualificacao, e apta a receber 

recursos publicos sob a' modalidade de subvencao publica, contratar com 0 poder publico 

com dispensa de licitacao, usufruir de imunidades ou isencoes tributarias, etc. Dentre os 

varies requisitos para obtencao desses titulos, inclui-se 0 de que entidade nao podera 

remunerar seus membros ou dirigentes, sob qualquer forma ou p ~~r~~OOitifi. 
--._- .. CPI . ONGs 

'. "L-, --\ i I 008 \ .....- s NO-'- . ._---===~... 
/' 
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MINISTERtO PUSUCO DA UNIAO 

MfNlsrERJO PUBUCO DO DfSTRfTO FEDERAL E TERRfT6RrOS 

inclui nao apenas aqueles que, fonnalmente, constarn na ata como integrantes do Conselho, 

mas tambem aqueles que, par meio de instrumento inidoneo, exercerarn, de fato, a 

adrninistracao da pessoa juridica. 

Desse modo, nao poderiarn os mandataries dos dirigentes da entidade 

terem sido remunerados pelos services prestados it AGORA Tal fato foi possivel, 

entretanto, pela utilizacao das empresas pertencentes aos proprios mandataries, como 

interpostas pessoas, uma.vez que foram essas empresas que os procuradores contrataram 

para prestar services it sociedade. Logo, toma-se evidente que 0 ate juridico praticado 

outorga de procuracao para administrar da entidade - foi mero negocio juridico aparente, 
i 

cuja unica funcao foi ocultar 0 verdadciro ate praticado pe.as partes: a utilizacao d3S 

empresas dos mandataries como interpostas pessoas, a fim de permitir a rernuneracao dos 

proeuradores da entidade. Por essa razao, a rnanifestacao de vontade dos mandantes nao foi 

verdadeira, mas dirigida it pratica de urn ato de sirnulacao, cujo unico intento foi ocultar 

urn negocio juridico que viola a lei e 0 estatuto da entidade. 

.Ad~mjiis .. e:SS:1 vedacao quanta a remuneracao tarnbem tern repercussao 

na consideracao da associacao como uma entidacie «com" ou "sem" fins lucrativos. 

Estabeleee a Lei n." 9.532, de 10.12.1997, no seu art. 12, § 3°, que para uma entidade ser 

considerada como urn ente sem fins lucrativos devers cia reverter todo 0 seu resultado na 

rnanutencao de suas atividades, sendo vedada a distribuicao, sob qualquer forma ou 

pretexto, aos membros e dirigentes. 

No mesmo sentido, 0 estatuto social, no art. 31, veda a rernuneracao, por 

qualquer forma, dos integrantes da Diretoria, Conselho de Adrninistracao, Fiscal, 

Deliberativo ou Consultivo. Isso, porem, nao foi 0 que ocorreu nas eontas da AGOM 

uma vez que houve-r~munerav30dos dirigentes, por meio de procuradores; e tarnbern dos 

membros do Conselho de Adrninistracao, por meio de prestacao de services. A conduta 

desses rnernbros, alern de violar 0 estatuto, descaracteriza a sociedade como uma entidade 

civil sem fins luerativos, uma vez que 0 meio utilizado - remuneracao do RW ' , 
. KU: nO 201/2007 . SF 

que sao dirigentes de fato - e irrelevante para caractenzar a rernunerac o. Ad~r!SO~Gs 

entidade foi utilizada, em verdade, com 0 intuito de gerar luero s d.i~i~grrtesn 
....---~ Fls, tJo ~'. ?S 
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.... MINISTERJO PUBUCO OA UNLAO . _ " MINJSTERJO PUBUCO DO OISTRfTO FEDERAL E TERRlT6RJOS 
-~ .' . 

atender aos interesses de terceiros, sem qualquer preocupacao com os objetivos da 

sociedade, comprometendo frontalmente 0 carater social da pessoa juridica, presente em 

seu estatuto. 

1.5. DA UTILIZA(AO DE DOCUMENTOS FISCAIS INIDONEOS 

PARA DESVL4.R RECURSOS DA l\GORA DE SUAS 

FINALIDADES 

A Secretaria da Fazcnda do Distrito federal, par mew da sua 

Subsecretaria da Receita, em curnprimento a requisicao da Prornotoria de Justica de Dcfesa 

da Ordem Tributaria, encamirhou rclatorio ' conclusive dos trabalhos de auditoria 

realizados na AGORA (DOCUMENTO 8), relative ao exercicio de 2001, em que aponta 

urna sene de irregularidades constatadas no ambito daquela entidade, inclusive a existencia 

de indicios da pratica de crime contra a ordern tributaria, destacando-se: 

"l} Cm1PROw..C;:;;O DE DESPESAS COH DOCUHEHTOS FISCAIS 

INIDONEOS: 

A} NOTAS FISCAlS "FRIAS" - Valor Total R$ 887.719,67 

B) NOTAS FISChIS V~NCIDAS - Valor Total R$ 5.176,25 

C} COMPROVA~AO DE DESPESA COM RECIBO - Valor Total R$ 

7.466,00 

2) NOTAS FISC.II.IS DE SERVICO EMITIDAS POR EMPRESAS CUJOS 

S6CIOS CONSTAM DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 

2001 COHO COIM DADOS. 

I ] FCR CONSULTORIA E REPRESEHTA<;:OES LTDA - Valor Total 

118.947,97 

[ .. ."] FLa v i.o Lu i z Shied; Va Le n t e tempresa individual) 

Notas fiscais de Serviyo - Modelo 03-A 

ROS nO 201/2007 . SF ' R$ -1.432,50 
- ONGs n. D 0102 - valor R$ 5.000,00 ...-.
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MINISTERIO PUBUCO DA UNlAO.
 
MINlSTERJO PUBUCO DO DlSTRITO FEDERAL E TERRlT6R10S
 

n. 0 0102 - valor R$ 5.000,00 

n. 0 0076 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0075 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0077 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0101 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0078 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0080 - valor R$ 5.000,00 

n. 0 0079 - valor R$ 1.000,00 

n. 0 0082 - valor R$ 2.940,00 

- cn. 0104 - valor R$ 5.500,00 

_ D. 0 0105 - valor R$ 3.440,00 

n. 0 0109 - valor R$ 955,97 

D. c 0110 - valor R$ 2.3~O,OO 

D. 0 0108 - valor R$ 5.575,10 

n. 0 0106 - valor R$ 3.200,00 RQS nO 201/2007 • SF 
n. 0 0113 - valor R$ 8.940,00 CPI ·ONGs 

iSM n. 0 0112 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0111 - valor R$ 8.9'i0,00 Fis.; rfo au 
n. 0 0114 - valor R$ 8.9s0,00 

r·o 
~ - ~.::()_no012.5 '.'='!0~ E-) 8 
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0 0116 - valor R$ 6.940,00 

[0 somat6rio das notas totali:za R$ 122.773,57J" 

0 relatorio da auditoria tributaria e claro ao rnencronar que, entre as 

irregularidadcs constatadas na contabilidade da AGORA, havia pagamento indevido a 31 

(trinta e uma) empresas que sequer existiam. Esses gastos irregulares totalizaram RS 

887.719,67, irnportancia esta que poderia ter sido aplicado em uma finalidade social. 

Tais irregularidades, somadas as anteriormente apontadas, demonstram a 

total falta de compromisso dos dirigentes da AGORA na. administracao da entidade, 

perrnitindo que ela fosse utilizada apenas para atender interesses particulares, em 

detrimento do interesse publico a que deveria prestar-se, conforrne estabelecido no seu 

estatuto 

Ressalte-se que a auditoria independente realizada pela empresa Max --;

Contabilidade e Auditoria, nos exercicios de 1997 e 1998, ja alertava os dirigentes dJ 
/'

·f 

/; 
/ / I I 
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entidade sobre a necessidade de implementar-se controles adequados na sua gestae, bern 

como observar legislacoes especificas, como, par exemplo, a tributaria, a trabalhista e a 

situacao dos mandataries, conforme podemos verificar dos itens III. I e VI3 do relatorio 

(DOCUMENTO 9), 0 que nao foi atendido pelos referidos administradores, que deixaram 

a instituicao entregue apropria sorte. 

1.6. DAS A<;OES DE REPARA<;AO DOS DANOS CAUSADOS A 
ASSOCIA(:AO 

Em razao das inurneras irregularidades apuradas no ambito da AGORA, 

o Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories, ·por meio de suas Promotorias de 

Justice de Funcoes e Entidades de Interesse Social - PJFEIS, ajuizou duas acoes-de 

responsabilidade civil em desfavor dos entao administradores da associacao 

(DOCUl\fENTO 10), com vistas areparacao pelos danos causados a referida entidade. A 

primeira delas (A(,:3.o n." 2001.01.1.0587445-5), foi intentada em 20 de junho de 2001, 

pelos seguintes fatos: 

··1.	 Pagarnento de ferias e rescisao do contrato de trabalho do Sf. Cezar 

Augusto de Franco, no valor total de R$ 7.936,00; 

2.	 Recolhimento de contribuicao previdenciaria e imposto de renda de 

autonomos, sem a correspondente retencao em folha, no valor de R$ 

135.369,06; 

3.	 Pagamento a empresas prestadoras de servicos (C.S. Assessoria em 

Cornunicacao Ltda, F.C.R. Consultoria e Representacoes Ltda, 

Firma Individual Flavio Luiz Schieck Valente), em cujos contratos 

sociais figuravam como socios ex-integrantes do quadro social da 

AGORA, no valor total de R$ 484.075,64, 

.: 4.	 Pagamento de 13° salario a Firma Individual Flavio Luiz Schieck 

Valente, no valor de 3.187,50; 

5.	 Pagamento de confraternizacao dos servidores da Secretaria do 

Trabalho do Distrito Federal, no valor de R$ .B~,~;201/2007 - SF 

~:--il-v. »>: 

»> 
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Doc.=::::::;::::~=:J 

CPl· ONGs 

a12 
.I 



MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO.... _
'<; . MINISTERIO PUBUCO DO DISTRfTO FEDERAL E TERRlT6R10S 

X.i . 

6.	 Pagamento de SerYlYOS de buffet completo para 250 pessoa na 

confratemizacao da Secretaria do Trabalho do Distrito Federal, no 

valor de R$ 2.500,00; 

7.	 Pagamento de despesas diversas sem a respectiva documentacao 

cornprobatoria, no valor de R$ 33.082,39. 

Nesta acao foi proferida sentenca de rnerito (DOCUMENTO II), sendo 

os reus foram condenados a devolver aos cofres da AGORA a importancia de R$ 

16.623,00, estando em trarnitacao perantc a Terceira Turma Civel do TJDF, aguardando 

apreciacao e julgamento por parte daqucla Cplenda Turma do recurso de apelacao, e 

adesivo, interpostos pclo Parquet c pclos reus, rcspcctivarucntc. 

A segunda (A.;ao n." 2004.01.1.050117-6), ajuizada em 24 de maio de 

2004, tramita na Decima Segunda Vara Civel da Circunscricao Especial Judiciaria de 

Brasilia, e referente aos desvios de recursos da entidade, realizados atraves das notas 

fiscais "fantasmas" suprarnencionadas. 

-- --	 - -------- .......... :-,..... ..,."."""" YTl'"'I~
1.7. VA PM{Pt-1KA\.-AU UV u,:,v 

NEGOCIOS PARTICULARES 

Naoobstante as medidas judiciais adotadas pelo Ministerio Publico no 

ana de 200r~ que culminaram com a condenacao do presidente da AGORA, Mauro Farias 

Dutra, a devolver aos cofres da entidade recursos indevidamente aplicados em objetivos 

obscuros, pode-se constatar, pela ampla divulgacao na midia nacional e local, que todas as 

irregularidades apontadas ao longo desta acao ainda continuam sendo praticadas pelo 

dirigente. 

Segundo nota divulgada pelo proprio Ministerio do Trabalho, 'nos ultimos 

dois anos, foram celebrados convenios com a AGORA em valores superiores a R$ 

7.500.000,00 (sete rnilhoes e quinhentos mil reais), com a finalidade de treinar jovens, no 

ambito do prograrna primeiro emprego (DOcUMENTO 12). Ora, . 'dade das 

irregularid;des cabalrhente demonstradas, toma-se temerario a Jt?t? '1f.u~01j200(;oi: 
cpl·- ONGs .. 
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administre recursos de origem publico tao volurnosos, fato este que vern apenas reforcar 

todas as evidencias ja colacionadas peIo Ministerio PUblico em relacao it entidade e seus 

dirigentes, e demonstrar a necessidade de adocao de medidas judiciais nao apenas em 

relacao aos administradores, mas tambern em relacao it pessoa juridica, que tern servido de 

trarnpolim para que 0 seu presidente use-a indevidamente para captar recursos publicos e 

dar-lhes a destinacao que melhor lhe convier. 

II - DOS FUNDAMENTDS JURiDrcos 

o Ministerio Publico e instituicao permanente, essencial it funcao 

jurisdicional do Estado, incurnbindo-lhe a deres~ da ordem juridica, do regime democratico 

e dos irueresses sociais individuais indisponiveis (art. 127, da Constituicao Federal). 

o Decreto-lei n." 41/66, por sua vez, trata da dissolucao de entidades, 

disciplinando que: 

,UArt. 1° - Toda sociedade de fins assistenciais que receba 

auxilio ou subven~~o do Poder ~~biico, ou que ~e ~6Dtenha, 

no r odo au ern pa r t e , corn cCi£t:rib~.iyces pe r Lodz.ces d~
 

popu La r e s , fica s u j e i t a a d i s s o Lu ceo nos casos e f o rrnas
 

previstas neste Decreto-lei.
 

Art. 2° - A sociedade sera dissolvida se:
 

I deixar de desempenhar efetivamente as atividades
 

assistenciais a que se destina.
 

II - a~licar as importancias representadas pelos auxilios,
 

subven~6es ou contribui~6es populares em fins diversos do
 

previsto nos seus atos constitutivos ou estatutos sociais.
 

III ficar sem efetiva administra~ao por abandono ou
 

omissao continuada dos seus 6rgaos ou diretores.
 

Art; 3° - Verificada a ocorrencia de alguma das hipoteses
 

do artigQ superior, 0 Ministerio PUblico, de oficio ou por ,
 

provocayao de qua1quer interessado, requerera ao juizo ~..
 

competente a d.i ssolUy~o da sociedade. .j \';
RQS nO 201/2007 - S /~~ 
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Paragrafo unico - 0 processo da dissoluy3 0 e da liquida y3 0 

reger-se-a pelos arts. 655 e seguintes do C6digo de 

Pro ces s o Civil. N (destacamos). 

Importante ressaltar que, mesmo na vigencia do C6digo Civil de 1916, ja 

se firrnava 0 entendimento de que 0 referido decreta-lei, ao referir-se a "sociedade de fins 

assistenciais", abrangia tanto as sociedades civis - de fins nao econornicos e de interesse 

social) - quanta as associacoes, bastando, apenas, que fossem beneficiarias de subvencoes 

e outros incentivos publicos, ou que recebessem doacoes e contribuicoes de populares para 

o desenvolvimento de suas atividades sociais, complementares as prestadas pelo Estado, 

para serern classificadas como tal. 

Com a entrada em vigor da Lei 10.406/2002, posteriormente alterada 

pela Lei n." 10.82512003, que instituiu 0 novo Codigo Civil, tal entendimento foi 

sedirnentado, uma vez que deixou de existir as chamadas sociedades civis sern fins 

lucrativos, mas tao-somente as associacoes, como se pode observar da Ieitura do artigo 44 

do referido estatuto, verbis: 

.-"7\ _ ..... juridicas de direito pr~i~~~------------,rl..L '- • 4. 4 • 

I - as associayoes;
 

II - as sociedades;
 

III - as funda~oes;
 

IV - as organizayoes religiosas;
 

V - os partidos politicos."
 

RQS nO 201/2007 • SF 
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Desse modo, conclui-se, categoricamente, que a ASSOCIA<;:A.O PARA 

PROJETOS DE COMBATE A FOME,AGORA enquadra-se perfeitamente nas 

especificacoes de que trata 0 Decreta-lei n,? 41/66, visto tratar-se de uma entidade de fins 

assistenciais, nos termos do seu estatuto social (arts. 1°e 2"). 

"I dei"xar de desempenhar efetivamente as atividades 

assistenciais a que se destina. 

do

sociais.#

II - aplicar as importancias representadas pelos auxilios r 
/

s ubverrcoe s ou cont.ri bu.i coes populares em fins d i ve r s o s 

previsto nos seus atos constitutivos ou estatutos 
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Em sendo c1assificada como entidade de fins assistenciais, estara 0 

Ministerio Publico legitimado para promover a extincao da referida associacao, nos termos 

do Decreto-lei n." 41/66 (art. 3°), uma vez ter aquela entidade aplicado as irnportancias 

recebidas do poder publico em fins diversos dos previstos no seu estatuto, alern de nao ter, 

efetivamente, cumprindo com os seus objetivos estatutarios. 

Importante salientar que, alem das disposicoes contidas no Decreto-lei n." 

41/66, 0 art. 670 do CP"C de 1939, mantido em vigor pelo art. 1.218, VII, do atual CPC, 

detennina que: 

"Art. 670 - A sociedade .ci v.i I com pc r s ona Li dece juridica 

que promover atividade ilicita ou imoral sera dissolvida. 

par ayao direta, mediante denuncia de qualquer do povo, ou 

do 6rgao do Ministerio Publico." 

No caso em especie, nao ha duvidas de que a ASSOCIA(:A.O PARA 

PROJETOS DE COMBATE A FOME-AGORA promoveu uma sene de atividades que 

contem graves irregularidades, uma vez que estar cabalmente comprovado que 0 papel 

desempenhado pela instituicao nos ultimos anos tern side essencialrnente 0 de intermediar 

contratos e convenios junto a orgaos publicos, pelos quais a AGORA recebeu enormes 

quantias de recursos, aplicando-os em fins diversos daqueles previstos em seu estatuto e 

nos instrumentos celebrados, ficando evidente a sua incapacidade para gerir recursos 

publicos e, par consequencia, a inexistencia de motivo que justifique a sua continuidade. 

Por sua vez, a Lei Complementar n." 75/93 - Lei 

i' II 016"Art. 6° - Compet.e ao Ministerio Publico da Uniao Fis. NO,--::__----;__ 

XVII- - Propor as ayoes cabiveis para: ,
( ... ) " ! Doc. 0 8 9 
c) A dissoluyao compuls6ria de e s soc i acoes , incl_~ 

partidos politicos, nos casas previstos no. Constituiyao 

Fede r a I." (grifamos). 

'\ ~ (' 
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Ainda, a Lei Federal n." 8.742/93, que dispoe sobre a Organizacao da 

Assistencia Social, em seu art. L:', estatui 0 seguinte: 

"Art. 2° - A assist~ncia social tern por objetivos: 

I - a p r o t e cao a familia, a maternidade, a .i.nf e nc i a , a 
adolesc~ncia e a velhice u 

o artigo 31 do mesmo diploma legal disp6e que: 

"Art, 31 .- Cabe ao Ministerio Publico zelar pelo efetivo 

respeito aos direitos esfabelecidos nesta lei. 

Dos dispositivos citados, deprcende-se, com toda clareza, que 0 orgao do 

Ministerio Publico tern legitimidade para a propositura da presente acao, monnente quando 

se observa que as entidades de assistencia social sao instrumentos para a consecucao de 

services de relevancia publica. 

A Constituicao vigente, no art. 204, preve a descentralizacao cas acoes 

governamentais .no campo da assistencia social, atribuindo a execucao dos respectivos 

programas as esferas estadual e. municipal, bern como a entidade beneficeotes e de 

assistencia social. 

Alern disso, diante das provas inequivocas dos fatos, a ASSOCIA\:A.O 

PARA PROJETOS DE COMBATE A FOME-AGORA nao vern desempenhando suas 

....	 funcoes com regularidade, sendo indubitavel a conduta ilieita dos seus dirigentes, causando 

prejuizo ao patrimonio publico, tornando-se, portanto, inviavel a continuidade de suas 

atividades. Verifica-se, portanto, que essa entidade nao vern demonstrando capacidade 

contabil e adrninistrativa para gerir recursos publicos, perdendo, em consequencia, a sua 

razao de existir. 

\\ _~qS	 nO 201/2007 
(PI - ONGs 

'. 
"

Doc. -

4 



- ---

MINISTERJO PUBUCO DA UNIAO· -. .,,.,.". - " 

MINISTERIO PUBUCO 00 DISTRITO FEDERAL E TERRlT6RrOS..fa 
ill - DA ANTECIPACAO DA TUTELA 

Sobre a antecipacao dos efeitos da tutela, assirn estabelece 0 nosso 

Codigo de Processo Civil, no seu art" 273, verbis: 

"Art. 273. 0 juiz pode r a , a requerimento da parte, 

antecipar, toted au pa rc i a Lrnen t.e , os efeitos cia tutela 

pretendida no pedido Ln i c i a I , desde que, existindo prova 

inequivoca, se conven~a da veross~lhanya da alegayao; e 

I - ha j'a fundado receio de dano Lr repar ave.L ou de dificil 

reparayao; ou i 

II - fique caracterizado p 2.buso de direito de defesa au 0 

manifesto p r cpc s i t.c r.r o t e La r.c r i o do r e u " (destacamos). 

Verifica-se que a antecipacao da tutela possui do is requisitos: (1) 

verossirnilhanca da alegacao mediante prova inequivoca; (2) periculum in mora; ou abuso 

de direito de defesa ou manifesto proposito protelatorio. 0 requisito (I) deve sempre estar 

presente, acompanhado, alternativamente, de urn dos requisitos (2) 

No case presente, as provas trazidas aos autos suficientemente 

robustas para demonstrar a verossimilhanca das alegacoes apresentadas pelo Parquet de 

que a A.SSOCIA<;AO PARA PROJETOS DE COl\.1BATE A FOME-AGORA nao vern 

curnprindo as finalidades para as quais fora constituida, como previsto no seu estatuto, 

tendo funcionado mais como uma empresa prestadora de services do que propriamente 

como entidade filantropica. Alem disso, vern provocando serios prejuizos ao Poder 

Publico, ao receber recursos e desvia-los/aplica-los de forma irregular, a exemplo dos 

pagarnentos comprovados por notas fiseais de empresas inexistentes (DOCUMENTO 8). 

A perrnanecer em atividade, nao hi! duvida de que a ASSOCI_ACAo 

PARA PROJETOS DE CO~ATE AFOME-AGORA continuara causando prejuizos de 

dificil reparacao aos varies entes publicos com os quais firma contrato elou recebe 

recursos, a exernplo do convenio celebrado com 0 Ministerio do Tra 

do Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Empre2:o-PNPE ( ~~~~71L~F 
CPl· ONGs 
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plena vigencia, tornando-se imprescindivel a concessao de rnedidas urgentcs, visando a 

cessacao das acoes ilicitas praticadas pela pseudo entidade beneficente. 

Assirn, configurada esta a hipotese do periculum in mora de que trata 0 

inciso I do artigo 273 do Codigo de Processo Civil, uma vez existente 0 fundado receio dos 

danos irreparaveis que a associacao podera causar ao Poder Publico, fazendo-se passar por 

entidade assistencial, quando, na verdade, atua como verdadeira empresa prestadora de 

services, desviando e aplicando os recursos que recebe do erario de forma irregular. 

Nao ha duvida, pois, que as irregu laridades contabeis e a incapacidade 

administrativa da entidade de continuar gerindo tecursos publicos. 

Estando, portanto, presentes nos autos provas inequivocas das alegacoes 

apresentadas pelo Ministerio Publico, bern como caracterizado 0 periculum in mora, 

fundamentado esta 0 pedido de antecipacao de tutela feito pelo Parquet, haja vista as 

disposicoes contidas no art. 273, I, do Codigo de Processo Civil. 

III - DO FED wO 

Diante do exposto, 0 Ministerio Publico requer a Vossa Excelencia: 

a)	 concessao de tutela antecipatoria dos efeitos da sentenca de merito, 

objetivando a suspensao imediata das atividades da entidade-re e 

visando cessar os prejuizos, de dificil reparacao, que vern causando a 
populacao e ao poder publico, nos termos do art. 273, I, do CPC; 

b)	 expedicao de oficio aos Govemos Federal e do Distrito Federal para 

que se abstenham de realizar transferencia financeira a AGORA sob 

qualquer modalidade, haja vista a sua incapacidade contabil e 

administ~ativa de gerir verbas publicas, em virtude da suspensao das J 
atividades requerida no item anterior; <;,.-.-1::""'---------, A~ 
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c)	 ainda em virtude da suspensao das atividades, que seja oficiado aos 

orgaos publicos com os quais a entidade celebrou contratos ou 

convenios, em especial ao Ministerio do Trabalho, para que 

suspendam a execucao desses instrurnentos, tendo em vista que a 

entidade nao mais podera cumprir os seus objetos; 

d)	 seja requisitado do Ministerio do Trabalho copia de todos os 

contratos/convenios celebrados com aquele orgao, acompanhada de 

informacoes sobre a regularidade dos rnesmos, 

e)	 citacao da ASSOCIA(:AO PARA PROJETOS DE COMBATE A 
FOME-AGORA, na pessoa do seu representantc legal, Mauro 

Farias Dutra, nos termos do art. 21, alinea "a", do estatuto, para, 

querendo, contestar acao, sob pena de revelia; 

f)	 procedencia do pedido, com a dissolucao da ASSOCIA(:AO PARA 

PROJETOS DE COMBATE A FOME-AGORA e consequente 

Cartorio do Z' Oficio de Registro de Pesscas Juridicas de Brasilia, 

Distrito Federal, para que averbe, amargem da rnatricula da entidade, 

a sentenca de dissolucao; 

g)	 sejam os eventuais bens ou direitos remanescentes da demanda 

destinados a outra instituicao congenere, apos a reversao dos recursos 

publicos para os orgaos de origem; 

h)	 julgado procedente 0 pedido, seja oficiada a Secretaria da Receita 

Federal para que cancele a inscricao da R6 no Cadastro Geral de 

contribuintes do Ministerio da Fazenda; 

i)	 a indicacao, se necessario for, de outra entidade para receber 0 

patrirnonio residual da re, caso existente; n 
RQS	 nO 201/200 /..--:-1"........
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j)	 isencao de custas processuais, oos tennos do art. 27 do C6digo de 

Processo Civi1; 

k) a producao de provas documcntais, penciais, testemunhais e 0 

depoimento pessoal dos representantes legais da reo 

Da-se a. causa 0 valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Termos em que, pede deferimento. 

Brasilia, 27 de maio de 2004. 

/b~ " (~~~ )~ l"'~ r _~... [~ ~ 
LEN SON FERREffiA THIAGO ANDRE PIEROBOM DE AVILA 

Promotor de Justica de Promotor de Justica de Fundacoes 
l a PJFEIS 23 . PJFEIS 

___J 
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EXCELENTISSlivlO SENHOR lUlZ DE DlRElTO DA VARA CiVEL DA 

CIRCllNSCRICAO ESPECIAL JUDICIARIA DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL 

o MINISTERIO PllBLiCO DO DlSTRITO FEDERAL E 

TERRITORIOS, por sua Promotoria de Justica de Fundacoes e Entidades de Interesse 

Social, localizada na Sala 103/111 do Edificio Sede. situado na Praca Municipal, Lote 2, Eixo 

Monumental, vern, respeitosamente, perante Vossa Excelencia, com fundamento nos artigos 

129, 111 da Constituicao Federal, 6° da Lei Complementar n." 75/93, 1° a 4° do Decreto-lei n." 

41/66, 186 e 927 do Codigo Civil, propor a presente 

Pelo rito ordinario, contra MAURO FARIAS DUTRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, 

portador da RG 174.815-Ministerio da Aeronautica, CPF 075.315.831-00, residente e 

domiciliado na SHIS QI 15, Conjunto 10, Casa 9, Lago Sui, Brasilia, Distrito Federal, 
),~ 

Presidente da ASSOCIACAO PARA PROJETOS DE COMBATE A FOME-AGORA, 

associacao civil sem fins lucrativos, registrada no Cartorio do 2° Oficio de Registro Civil de ~ 

Pessoas Juridicas do Distrito Federal, em 23/08/1996, sob 0 ~n~ ~ ENTO /</ 
I), pelas razoes de fatos expostos a seguir. CPI • ONGs . 
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1- DOSFATOS 

Em 20 de junho de 2001, 0 Ministerio PUblico do Distrito Federal e 

Territorios, por suas Promotorias de Justica de Funcoes e Entidades de Interesse Social 

PJFEIS, ajuizou A~ao de Responsabilidade Civil em desfavor de Mauro Faria Dutra e 

Mauro Morelli, entao administradores da ASSOCIA<;Ao PARA PROJETOS DE 

COMBATE A FOME - AGORA -, em ramo das inumeras irregularidades ocorridas na 

gestae dos referidos dirigentes, mais especificamente quando da administracao dos contratos 

firmados com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - SETERfDF, 

objetivando a realizacao de cursos profissionalizantes, no periodo de 1997 e 1998, no 

montante de R$ 4.683.890,00. (A.;ao 0.
0 2001.01.1.0587445-5). 

Apos regular proeessamento, 0 juizo a quo condenou os reus ao 

pagamento de indenizacao a AGORA, no montante de R$ 16.623,00, considerando os 

prejuizos causados areferida associacao, aepoca em que a administraram. 

Devidamente intirnados, os reus deixaram de reeorrer da decisao, tendo 

o Ministerio PUblico interposto apelacao, por discordar do montante da indenizacao 

estabelecida pelo juizo de primeiro grau., uma vez terem sido os prejuizos eausados pelos 

citados administradores de R$ 669.150,59 (seiseentos e sessenta e nove mil, eento e einqiienta 

reais e cinquenta e nove centavos), valor este superior ao da condenacao. 

Recebido 0 recurso pelo juizo ad quem, os demandados foram 

devidamente intimados a apresentarem contra-razoes, oportunidade em que interpuseram 

recurso adesivo aapelacao do Ministerio Publico, estando os autos em tramitacao na Terceira 

Turma Civel do TJDF, aguardando apreciacao e julgamento por parte daquela Colenda 

Turma. 

Passado mais de urn ana da propositura da referid~ acao de d 
responsabilidadaa Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, por meio da sua sUbsecretari( • I 'v 

da Receita, em cumprimento a requisicao da Promotoria de Justica de Defesa da Ordem 

Tributaria, encaminhou relatorio conclusivo dos trabalhos de a 

RQS nO 201/2007 
(PI - ONGs 
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(nOCUMENTO 2) em que aponta uma serie de irregularidades constatadas no ambito da 

entidade, inclusive a existencia de indicios da pratica de crime contra a ordem tributaria. 

Conforme se pode observar no supracitado relatorio de auditoria, varias 

foram as irregularidade praticadas no ambito da referida associacao, no exercicio de 2001, 

entre elas: 

"1) COMPROVAC;:A.O DE DESPESAS COM DOCUMENTOS FISCAIS 

INIDONEOS: 

A) NOTAS FISCAIS "FRIAS" - Valor Total R$ 887.719,67 

B) NOTAS FISCAIS VENCIDAS - Valor Total R$ 5.176,25 

C) CON:PRO\/ACAc DE DESPESA CC;:·~ REC~DC vaLor Taral K~ 

7.466,00 

L.) NOTAS FISCAIS DE SERVli;O Ll-iITlDAS <,OR Ei-iPRESAS CUJOS 

S6CIOS CONSTAM DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

DE 2001 COMO CONVIDADOS. 

[ ••• J FCR CONSULTORIA E REPRESENTA~OES LTDA - Valor Total 

118.947,97 

[ ••• J Flavio Luiz Shieck Valente (empresa individual) 

Notas fiscais de Servic:;:o - i'1oaelo UJ-A n. c· 0117 - valor 

R$ 4.432,50 

... 0 0102 - valor R$ 5.000,00 

n. 0 0102 - valor R$ 5.000,00 

n. 0 0076 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0075 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0077 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0101 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0078 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0080 - valor R$ 5.000,00 

n. 0 0079 - valor R$ 1. 000, 00 

n. 0 0082 - valor R$ 2.940,00 

n. 0 0104 - valor R$ 5.500,00 

RQS nO 201/2007 • SF .n. 0 0105 - valor R$ 3.440,00 

, CPl· ONGs'n. 0 0109 valor R$ 955,97 

I I',') 024 
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n. 0 0110 - valor R$ 2.330,00 

n. 0 0108 - valor R$ 5.575,10 

n. 0 0106 - valor R$ 3.200,00 

n. 0 0113 - valor R$ 8.940,00 

n. 0 0112 - valor R$ 8.940,00 

n. " 0111 - valor R$ &.940,00 

n. 0 0114 - valor R$ 8.940,00 

o r-cr11. 0115 - valor 8.940,00""

n. 0 0116 - valor R$ 6.940,00
 

[0 sornat6rio das notas totaliza R$ 128.773,57]"
 

Ressalte-se que 0 periodo em que ocorreram tais irregularidades, estava 

no exercicio da Presidencia da entidade 0 senhor Mauro Farias Dutra, conforme revela a ata 

da Assernbleia Geral Extraordinaria, de 7 de julho de 1999 (DOCUMENTO 3), sendo ele, 

portanto, 0 responsavel pela emissao dos documentos fiscais inidoneos, como apurado pela 

auditoria da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Isso porque tern 0 Presidente da 

entidade, nos termos do seu estatuto, a efetiva atribuicao de nao somente administra-la, dentro 

da lei, do estatuto e do regimento interno, como tambem de acompanhar e controlar a 

execucao do seu orcamento. 

Essa e a conclusao que se pode chegar da leitura e interpretacao 

sistematica que se faz do estatuto da entidade (DOCUMENTO 1), verbis: 

"ARTIGO 18 0 

o Conse1ho de Admi n i s t r a cao sera consti tuido por ate 7 

membros, dentre os s o cd.o s eleitos ern As s emb Le i.a , corn a 

seguinte composi<;:ao: 

a) Presidente 

bi Vice-Presidente 

c) Ate cinco vogais 

ARTIGO 19 0 

Compete ao Conselho de Adrninistra9ao: 

( ... ) 

b) administrar a Associa9ao, dentro da lei, do estatuto e 

, j 
"1\.'i-~.:. -

( ... ) 
Regirnento Interno;do 
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e) aprovar 0 o r carnerrto anual, acompanhar e controlar a 

sua execu<;:ao 

( ... ) 
ARTIGO 21°
 

Ao Presidente compete:
 

a) representar a Associa<;:ao Judicial e eXLra

judicialmente; 

b) convocar e presidir as reunioes do Conselho de 

Administra<;:ao e as Assembleias Gerais; 

c) solucionar os casos de urgencia, submetendo-os, a 

seguir, a aprova<;:ao do conselho de Administra<;:ao; 

d) apresentar anualmente a Assembleia Geral as exposi<;:oes 

das atividades e presta<;:oes de contas; 

e) coordenar a discussao, elabora<;:ao e encaminhamento dos 

projetos definidos pela associa<;:ao; 

f) delegar poderes, mediante procura<;:ao. u 

Note-se que essas nao foram as unicas irregularidades praticadas no 

ambito da AGORA, quando da gestae do senhor Mauro Farias Dutra. Em auditoria contabil 

realizada na AGORA por tecnicos do Setor de Apoio da Promotoria de Justica de Fundacoes e 

Entidades de Interesse Social-PlFEIS (DOCUMENTO 4), foram constatadas varias outras 

irregularidades na gestae do referido presidente da entidade, fatos estes que ensejaram 0 

ajuizamento de ayao de responsabilidade contra os dirigentes da referida associacao, entre os 

quais 0 proprio Mauro Farias Dutra (DOCUMENTO 5). 

As irregularidades apuradas na auditoria foram as seguintes: a) atuacao 

da entidade fora dos seus objetivos estatutarios; b) administracao, de fato, da entidade por ex

socios que executaram todas as funcoes inerentes ao cargo de direcao, utilizando-se para tanto 

de procuracao, e por meio de empr.esas prestadoras de consultoria a eles pertencentes; c) 

descaracterizacao da associacao com a remuneracao dos seu dirigentes (de fato) a titulo de 

services prestados it. entidade, entre outras. _ \ 

No caso vertente, 0 relatorio de auditoria emitido pela Secretaria da ( rr 
Fazendo do Distrito Federal (DOCUMENTO 2) demonstra cabal te as irre laridades V . 
praticadas na AGORA, aepoca em que 0 senhor Mauro Farias Dutr Ma~ ~~filen6fu'da ~ 

CPI-ON 
11 
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entidade, ou seja, no ana de 2001, sendo ele, portanto, responsavel pela emissao dos 

documentos fiscais inidoneos - A) NOTAS FISCAIS FRIAS, no valor total de R$ 

887.719,67 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e sete 

centavos). 

A conduta do dirigente da AGORA responsavel pela utilizacao de 

documentos fiscais inidoneos, redundou em serios prejuizos ao patrimonio da associacao, uma 

vez que foram desviados recursos consideraveis dos seus cofres para 0 pagamento de despesas 

irregulares, no total de R$ 887.719,67 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e dezenove 

reais e sessenta e sete centavos), que visaram atingir interesse meramente privado, em 

detrimento do interesse publico a que deveria prestar-se a entidade, con forme estabelecido no 

seu estatuto. 

Causou, portanto, 0 reu prejuizos ao patrimonio da AGORA, ao desviar 

recursos dos cofres da entidade para 0 pagamento de despesas irregulares, que nao restaram 

comprovadas contabilmente de forma idonea, como demonstra e comprova 0 relatorio de 

auditoria realizado pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. 

II - DA LEGITIMIDADE DO MINISTERJO PUBLICO 

Confonne definido pela Constituicao Federal de 1988, 0 Ministerio 

Publico einstituicao permanente, essencial afunyao jurisdicional do Estado, incumbindo-Ihe 

a defesa cia ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais, e individuais 

indisponiveis (art. 127, da CF). 

A Lei Complementar n." 75, de 20 de maio de 1993, que dispoe sobre a r 

" \organizacao, as atribuicoes e 0 Estatuto do Ministerio PUblico da Uniao, transcreveu para 0 \I 

L j \. seu texto a mesma definicao que a Carta Magna de 1988 deu ao Parquet (art. 1°), tendo ,,' 

atribuido ao Ministerio PUblico da Uniao a promocao do inquerito civil e da. acao civild!;J I 

publica, visando a prot~io do patrimonio publico e social, do meio ambiente, dos bens e I 

direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico consoante do disposto do ./< 
seu artigo 6°, VII, alinea "b". RQS nO 201/2 - """ 
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Por sua vez, 0 Decreto-Iei n." 41, de 18 de novembro de 1966, que trata 

da dissolucao de sociedades de fins assistenciais, outorgou ao Ministerio Publico poderes para 

fiscalizar e acompanhar as associacoes e sociedades sem fins lucrativos, consoante 0 disposto 

nos artigos 1°,2° e 3° do diploma legal, in verbis: 

~Art. 1° - Toda sociedade civil de fins assistenciais que 

receba auxilio ou s ubvericao do Poder Publico ou que se 

mantenha, no todo ou em parte, com contribuiyoes 

peri6dicas de populares, fica sUjeita it d i.s s o Lu c ao nos 

casos e formas previstos neste decreta-lei. 

Art. 2~ - A sociedade sera dlSsolvida se: 

I deixar de desempenhar efetivamente as atividades 

assiSLenciais a qUe se desLi~a; 

II aplicar as impartancias representadas pelos 

aux i Lics , s ub ': e~{;c,e5: cu ccrrt r i.bu i coes populares em fins 

diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos~~~~ 
,~ . 

estatutos sociais; 

Art. 3° - verificada a ocorrencia de alguma das hipoteses 

do artigo anterior, 0 Minisb!!rio PUblico, de oficio ou 

por prOVOCaydO de qualquer interessado, requerera ao 

juizo competente a dissolu<;:ao da sociedade. 

( ... ) 
Art. 4° - A san9ao prevista neste decreto-lei nao exclui 

a ap1.icayic de quaisquer outras, porventura ca.biveis, 

contra os responsaveis pelas irreqularidades ocorridas" 

(destacamos). 

Ao enumerar os casos em que 0 Ministerio PUblico, de oficio, deve 

requerer em juizo a dissolucao da sociedade civil, 0 diploma em referencia conferiu ao 

Parquet a atribuicao para fiscalizar e controlar tais entes, atuando para que seus objetivos 

estatutarios sejam efetivamente cumpridos (art. 2°, I) e que os recursos recebidos sejam ~A ~ 

aplicados nos fins para os quais foram constituidos (art. 2·, IT). ("y) 
Importante e salientar que, ja na vigencia do COdi 0 Civil de 1916, 0 

entendimento que se tinha em relayao ao referido decreto-lei e ~QS<RP ~e/2tl87re6f· 
(PI· ON 
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"sociedade de fins assistenciais", abrangia tanto as sociedades civis - de fins nao 

economicos e de interesse social - quanta as associacoes, bastando, apenas, que fossem 

beneficiarias de subvencoes e outros incentivos publicos, ou que recebessem doacoes e 

contribuicoes de populares para 0 desenvolvimento de suas atividades sociais, 

complementares as prestadas pelo Estado, para serem classificadas como tal. 

Com a entrada em vigor da Lei 10.406/2002, que instituiu 0 novo 

Codigo Civil, tal entendimento foi sedimentado, uma vez que nao mais existem as chamadas 

sociedades civis sem fins lucrativos, mas tao-somente as associacoes, como se pode observar 

da leitura do art. 44 do referido estatuto, verbis: 

"Art. 44. Sio pessoas juridicas de direito privado: 

I - as associa90es; 

II - as sociedades; 

III - as funda90es; 

IV - as organizayoes religiosas; 

V - os partidos politicos." 

Conclui-se, entao, que 0 Decreto-lei n." 41/66 confere ao Ministerio 

Publico a qualidade de "legitimatio ad causam" para promover ayao de dissolucao das 

sociedades civis de fins assistenciais que recebam subvencoes ou auxilio do poder publico ou 

que se mantenham, no todo ou em parte, com contribuicoes periodicas de populares, e, desta 

feita, atribui ao Parquet a responsabilidade de fiscalizar esses entes, observando se os seus 

objetivos estarutarios estao sendo cumpridos, bern como se os recursos recebidos estao sendo 

devidamente aplicados nos fins para os quais foram constituidos. 

Assim, tanto as sociedades civis quanta as associacoes, ou seja, 

entidades sem fins economicos, que recebam subvencoes publicas ou outros incentivos, ou ! \ 

ainda, doacoes ou contribuicoes periodicas de populares para 0 desenvolvimento de suas 

-~~.<::~ atividades, estao ~jei~s adissolucao, requerida de oficio pelo Ministerio Publico.inos termos ,..~ 
.. ; .". 

do art. 3° do Decreto-lei n." 41/66. I·. jG
a competencia de dissolver as sociedades civis, nas hipoteses em que a n 

.~ 

_____________________________~DOC.-----
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certamente ela tambem Ihe atribui a competencia para fiscalizar as contas dessas entidades, 

com a finalidade de verificar se as mesmas cumprem seus estatutos, se houve uma correta 

aplicacao dos recursos nos objetivos da entidade, e se os administradores praticaram seus atos 

com observancia do estatuto, visando atingir os objetivos da pessoa juridica. Certamente nao 

haveria que se falar em cornpetencia sem meios para executa-la. 

Essas entidades, qualificadas como "entidades de interesse social", 

abrangem tanto as associacoes quanta as sociedades civis sem fins lucrativos, sendo mantidas 

em grande parte com recursos publicos ou com contribuicoes de populares, conforme previsto 

nos seus proprios estatutos, 0 que constitui motivo bastante para que 0 Ministerio Publico 

exerca a fiscalizacao e 0 controle sobre as mesmas, podendo, inclusive, se constatada 

irregularidade, propor ayao judicial de dissolucao, como medida mais extrema. 

Adernais, 0 proprio artigo 4° do referido decreto-Iei preve 

expressamente a possibilidade de 0 Ministerio Publico adotar outras medidas contra os 

administradores por atos ilegais praticados pelos administradores, tais como 0 pagamento de 

despesas indevidamente comprovadas por notas fiscais frias. 

No ambito do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios, a 

Portaria Ministerial n," 17812000, do Procurador-Geral de Justica do Distrito Federal e 

Territories, dispoe em seu 204 que: 

"Art. 204 - Aos Promotores de Justic;:a em exercicio nas 

Promotorias de Justic;:a de Fundac;:6es e Entidades de 

Interesse Socia1 do Distrito Federal competem, no que 

couber, as atribuic;:5es previstas no art. 2° des~a 

Portaria, e ainda: 

I fiscalizar as funda~6es e entidades de interesse 

social instituidas e/ou mantidas ou nao pelo Distrito 

Federal, que tenham sede ou atuem no Distrito Federal, ~ 

excluidas as fundac;:5es e entidades de interesse socia.~// I. ( 

instituidas pela Uniao. [/1 J 

II - exercer a fiscalizaQao finalistica e contabil 

fundac;:oes e entidades de i.nteresse soc' , 

nao pelo Distrito Federal, independen e~Q~t.~ ~/Ula~t:rSfl 
. (PI s 
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exercido pela Camara Legislativa do Distrito Federal,
 

diretamente ou atraves do Tribunal de Contas do Distrito
 

rederal;
 

III velar pelas fundayoes e entidades de interesse
 

social que tem sede ou atuem no Distrito Federal;
 

V- examinar as contas prestadas anualmente pelas
 

f'..li1da..;oes c: entidades de interesse social, aprovando···as
 

ou nao , independentemente das de.c i s ce s prolatadas pelo
 

de Conta..s Dist.rito Federal, Cama r a 

Legislativa e demais 6rgaos do sistema de controle; 

VI exigir presta~o de contas por parte dos 

administradores das fundayoes e entidades de interesse 

social, quando estes nao as apresentarem no prazo e na 

forma regulamentares, requerendo judicialmente indigitada 

p re s t a cao de contas, quando neces s a r Lo " (0 destaque nao e do 

original). 

Feitas essas consideracoes, pode-se concluir que a Associacao para 

Projetos de Combate it Fome-AGORA enquadra-se perfeitamente como uma entidade de 

interesse social, uma vez que tern objetivos assistenciais (art. 2° do estatuto) e recebe recursos 

publicos, conforme previsto no seu estatuto (art. 29), estando, desse modo, sujeita a 
fiscalizacao e controle do Ministerio PUblico do Distrito Federal e Territories. 

Ora, se as entidades enquadradas como de interesse social estao sujeitas 

a fiscalizacao e ao controle do Ministerio PUblico, este, ate par forca do oficio, devera 

utilizar-se de todos os meios legais, inclusive os judiciais, para que os objetivos desses entes 

sejam cumpridos de maneira eficaz e para que os seus recursos sejam utilizados de forma 

propria, ou seja, dentro dos fins para os quais foram constituidos. , \ 
! ' 

Em observando que uma entidade de interesse social _nao vern ~ 
cumprindo efetivamente com os seus objetivos, mas servindo apenas de meio para 0 desvio de/! ~ \ 

recursos publicos, como no caso em questao, nao somente pode como deve 0 MinisteriV - , 

PUblicotomar as medidas necessarias para que os prejuizos C8l""dos au ente assist~cial sej~~ 
reparado pelos responsaveis, na forma da legislacao vigente. RQS nO 201/200 - F" // 

• FI~INOCPl. o~~ 1 l' 
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III - DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 

o Codigo Civil de 1916, em vigor a epoca da ocorrencia dos fatos, 

prescrevia, no seu artigo 159 que "aquele que, por acdo ou omissiio voluntaria, negligencia. 

Oil imprudencia, violar direito, on causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar 0 dano". 

Esse dispositivo esta consubstanciado nos artigos 186 e 927 do novo Codigo Civil. 

Essa previsao legal tern como escopo preservar urn convivio social 

pacifico e harmonico, exigindo de todos uma conduta isenta de dolo e de ma-fe, assim como 

pautada no cuidado objetivo necessario, tendo em vista evitar 0 dana intencional ou nao aos 

direitos de outrem. 

Todos tern, assim, urn dever primario de conduzir-se em sociedade, 

observando 0 principio da boa-fe e do cuidado objetivo, a fim de nao incidir na imprudencia, 
,."j."
~i 

negligencia ou impericia, ou causar dolosamente lesoes e interesses alheios. 

Entretanto, de modo nao incomum, esse dever primario e violado, 

levando 0 individuo a causar danos na esfera patrimonial de terceiros, sejam danos morais ou 

materiais. Em decorrencia dessa violacao, surge urn dever secundario para 0 agente causador 

da lesao: 0 dever de indenizar, de responder pelo dano. E0 que preve 0 retromencionado art. 

159, in fine, do estatuto civil anterior e os artigos 186 e 927 do novo Codigo Civil. 

E e exatamente assim, como resposta, que podemos definir a 

responsabilidade civil, pais ela decorre do surgimento de urn dever secundario de repor as 

coisas ao status quo ante, restabelecendo 0 equilibrio rompido pelo completo ressarcimento 

do patrimonio desfalcado. E, pois, a resposta que deve 0 agente pela violacao da norma 

primaria da conduta. 

~ \ 

- No caso verte~te, nao restam duv~das de, q,ue 0 r~. violou ~~ 
flagrantemente a norma de conduta SOCIal, ao portar-se com evidente ma-fe, tendo utihzado-se/ / 

da estrutura da associacao para praticar negocios escusos, desviando recursos da instituicao Vi 
mascarando tal ilicito atraves de notas fiscais inidoneas (notas I~ n't.4Qln~~ ~@i>. esas A,
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Promotoria deJusti~ de Funda~Oes e Entidades de Interesse Social
 

inexistentes), conforme apurado pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, por meio de 

auditoria. Logo, esse procedimento e violador da norma primaria de conduta, devendo por 

isso responder, devolvendo aos cofres da entidade as quantias indevidamente apropriadas, 

acrescidas de juros legais e correcao monetaria. 

E para que isso ocorra, nao faltam elementos necessario para 

c.aracterizar a responsabilidade civil do reu, pois, de fato, na acao ora ajuizada, estao presentes 

todos os elementos necessaries para que a responsabilidade do requerido exsurja inconteste, 

quais sejam: a conduta, 0 nexo causal, 0 dana e 0 dolo, conforme demonstrar-se-a a seguir. 

A conduta do reu e a lesao causada aassociacao e evidente, visto que, 0 

requerido utilizou-se de documentos fiscais inidoneos (notas fiscais de empresas fantasmas), 

para comprovar supostas despesas da instituicao, cansando prejuizo ao patrim6nio da 

entidade, que se viu desprovida dos recursos que foram desviados para seu Presidente ou para 

terceiros, quando poderiam eles ter sido aplicados nos seus objetivos estatutarios. 

Como consequencia da conduta do reu, resultou urn dana ao patrimonio 

da associacao, em valores da epoca da pratica dos atos, de R$ 887.719,67 (oitocentos e oitenta 

e sete mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao dano. 

o nexo de causalidade e consubstaneiado no fato de, conforme 

inieialmente relatado, a epoca em que os fatos ocorreram, 0 reu exercer a presidencia da 

AGORA, dispondo de amplos poderes para administrar a associacao, tendo utilizado-se do 

alto posta que ocupava para realizar gastos que estao comprovados por documentacao de 

empresas inexistentes, visando apenas ao atendimento de interesse particular em detrimento 

dos interesses da entidade administrada, conduta essa perfeitamente caracterizada como 

ilicita. Presente, portanto, 0 elemento do nexo de causalidade. 

E, como ultimo elemento da responsabilidade eiviI do _reu, resta ~ 

evidente, pelas provas colacionadas aos autos, que 0 mesmo agiu com dolo e ma-fe, quand6 ' 

!
\. 

se utilizou da estrutura da AGORA para proveito proprio e para beneficiar terceiros, -/f 
omitindo-se do seu dever de zelar pelo patrim6nio da entidade e ~e fear G911l que as seus /" 
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Promotoria de Ju~til;a de Funda,;oe5 e Entidadcs de Interesse Social 

objetivos fossem cumpridos, na forma estabelecida no estatuto da associacao. Trata-se de 

grave negligencia de quem possui 0 dever legal de acompanhar das atividades da instituicao 

VI - DO PEDIDO 

Pelo exposto, 0 Ministerio Publico requer a Vossa Excelencia: 

a)	 a citacao do reu para, querendo, contestar a presente acao, sob pena 

de revelia e confissao ficta; 

b)	 a condenacao do reu na quantia de R$ 887.719,67 (oitocentos e 

oitenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e sete 

centavos), referente a integral reparacao dos danos por ele 

ocasionado ao patrimonio da AGORA-ASSOClA(:AO PARA 

PROJETOS DE COM BATE A FOME, relativos as despesas sern 

comprovacao contabil idonea (notas fiscais trias); 

c)	 isencao de custas processuais e periciais, nos termos do art. 27 do 

Codigo de Processo Civil; 

d)	 a producao de provas documentais, penciais, testemunhais e 0 

depoimento pessoal dos reus. 

Da-se acausa 0 valor de R$ 887.719,67 (oitocentos e oitenta e sete mil, 

setecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos). 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

Brasilia, 21 de maio de 2004. 
" 

.:.~ ~ ..'.: ./ ~ .~~~	 .
C--·6~iJv.A -j.~ . I~ ~ / =------:>

LENILSON FERREIRA GADO TBIAGO A RE PIEROBOM DE AVILA 
Promotor de Justica de F ndacoes /-' . Promot r de Justl a de Fundacoes 
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Processo : 2004.01.1.050117-6 
Acao : RESPONSABILIDADE CIVIL 
Requerente : MPDFT MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FEDERAL 
TERRITORIOS 
Requerido : MAURO FARIAS DUTRA 

.' \ '~.:., . 

• '-'l 

Sentence 

Trata-se da acao nomeada aepfgrafe proposta com 

o objetivo de declarar reparacao de danos que 0 reu teria ocasionado ao 

patrirnonio da entidade AGORA - ASSOCIACAo PARA PROJETOS DE 

COMBATE A FOME. Em prindpio, afirma 0 Requerente existir varias 

irreqularidades na gestao administrativa do reu quando esse era dirigente 

da entidade, especificamente em relacao a pratlca de illcito tributano no 

ana de 2001, consistente na cornprovacao de despesas com notas fiscais 

inid6neas no valor de R$ 887.719,67, que nao expressavam despesas 

comprovadas. Sustenta que 0 reu, na condlcao de presidente da entidade 

naquele perlodo, e 0 resoonsavel pela admissao das notas fiscais 

irregulares. Diz ser a responsabilidade do dirigente claramente definida 

pelo estatuto da associacao pelos artigos 18 e 21. Dito isso, argumentando 

sobre sua legitimidade para fiscalizar entidades assistenciais que recebern 

recursos pubncos, requereu a condenacao do reu ao pagamento de R$ 

887.719,67 como reparacao dos danos causados ao patrtrnonlo da 

entidade AGORA - ASSOCIACAO PARA PROJETOS DE COMBATE A 
FOME. Junta os documentos de tis. 15/331 . 

o Requerido .apresentou contestacao, suscltando, 

preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministerio Publico pa tuar na 
0. '. IRQS nO ;201/2007 - SF 
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defesa do patrirnonio privado, vez que a associacao nao recebeu recursos 

publicos como subvencao do seu mister. 0 reu arquiu tarnbern sua 

ilegitimidade para responder pela adrninistracao da entidade que era 

gerida pelo Conselho da Aommistracao. Sustentou que a responsabilidade 

pela veriflcacao da idoneidade das notas fiscais era do Departamento de 

Contabilidade. Diz nao ser 0 responsavei pela ernissao das notas fiscais 

com irregularidades. Afirma que, se ha eventual irregularidade, essa deve 

ser meramente em sua forma porque jamais se indagou sobre a real 

existencia dos services ou fornecimentos, os quais estariam comprovados 

pelos documentos constantes dos autos. 0 reu argumentou que os 

recursos do convenio SERT/SINE, se desviados, devem ser restitufdos ao 

pr6prio 6rgao que os repassou e nao ao patrim6nio da AGORA. Por 

derradeiro, requer a extincao do processo, sem exame de mente, em 

razao da ilegitimidade per ele sustentada, a irnprocedencla da acao com a 

declaracao de ausencia de responsabilidade do reu, ausencia de prejuizo 

aentidade ou que a condenacao fosse reduzida a apenas 1/6 do prejufzo. 

Colaciona os documentos de fls. 361/384. 

0 

Pela replica de fls. 389/400, 0 autor refuta os 
• 0 

( 

argumentos da contestacao e ratifica os termos de sua inicial. 

Aberta oportunidade para especiticacao de provas 

(fl. 259), as partes afirmaram nao ter outras provas a produzirem (fl. 260 e 

f1s. 263/264). 0 douto Parquet manifestou-se em sentido identico (fl. 268). 

t 0 

Designada a audiencia de conciuacao, apenas 0 

Reu comparecera, conforme ata de fl. 300, sem acordo 
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As partes apresentaram aleqacoes finais as fls.· 

324/332 e tis. 334/340. Encaminhados os autos ao Mintsterio Publico, 0 

i1ustre representante informou que se pronunciaria na Segunda lnstancla, 

por meio da Procuradoria de Justica (fl. 343). 

E0 relat6rio. Decido. 

Cuida-se de hip6tese de julgamento antecipado da 

lide, nos moldes previstos no art. 330, inciso I, do CPC, porquanto as 

provas ate 0 momenta trazidas aos autos sao suficientes para proferir 0 

julgamento. 

Reconhec;o a legitimidade do autor para ajuizar a 

presente acao civil publica, porquanto avia sua pretensao na defesa do 

patrimonio de entidade que recepcionou recursos do Poder Publico com 

destinacao previamente estabelecida em lei e contrato visando cumprir 

programa especffico de interesse publico. 

Com efeito, a Constituicao Federal confere ao 

Ministerio Publico a atribuicao de promover acao para protecao do 
\ 

patrtmonio publico e social (artigo 129, III). A par desse encargo 

constitucional, ha de se dar 0 reconhecimento da validade da norma 

contida no Decreto-Iei n° 41 de 18-11-1966, quando atribui ao Ministerio 

Publico a atividade de controle e flscallzacao da aplicacao dos recursos do 

Poder Publico pOJ repasse ~s associacoes e s~ciedades de 'firs 

assistenciais, as quais se valem dessas subvencoes para cumprir, seus fins 

institucionais. Pode 0 Ministerio Publico, ex. vi lege, ate.mesmo· requerer. 

quando for 0 caso, a dlssolucao dessa sociedade. 

Incluido na Pauta: _/_/_._ 3/10 
1IIIIImlll.HIIII.HIIII.IIIIIUIIIDlllml~IIIIIIMIIHlIlgllllllIl11 l1li111 1 11 11 11 11 1 1 11 111 

RQS nO 201/2007 - SF
 
CPI - ONGs
 

\ 

Fis. 
, 
NO

I 037--:----
r ' 

I-~°B9 
IDoc.=----



.....- --

-~--_.---._-----

Poder Judiciario da Uniao Folha N° 4()q 
Tribunal de Justica do Distrito Federal e Territ6rios '---__I n1IDecima Segunda Vara Civel da Circunscricao Especial Judiciaria de Brasilia 

A entidade AGORA, conforme estatuto de fls. 15/20, 

sob a proPOSI~O "para projetos de combate a fome", detern expresso 

carater da prornocao social. Por isso, esta sujeita a flscatlzacao prevista no 

Decreto-Iei 41/1966, sobretudo em razao dos convenios e parcerias que 

celebra com orgaos publicos recebendo deles aporte de recursos· 

financeiros para reatizacao de programas vinculados aos seus fins 

institucionais. Em razao de cumprir tais finalidades, a entidade foi 

declarada imune do paqamento de impostos sobre a prestacao de 

services. A sociedade tarnbern foi considerada como de utilidade publica e 

possui certificado do CNAS que atesta os fins fllantroplcos. 

Por essas razoes, reconheco a legitimidade do 

Ministerio Publico para mover a presente acao, porquanto essa atuacao 
.. ~~._- esta inserida em suas finalidades institucionais na detesa do patrim6nio 

publico e social, nos termos do artigo 129, inciso III da Constituicao 

Federal. 

A questao sobre a legitimidade do reu Mauro Farias 

Dutra para responder pelo desvio dos recursos se resolve no ambito do 

exame de merlto. 

Com essa ettrmecso, rejeito as preliminares 

argOidas neste sentido pelo reu e passo ao exame de metito. 

A responsaoiucade civil enunciaca em n0ScS0 

sistema estatui obrigac;ao de reparar 0 dana a todo aquele que pratlcar 
. " 

II
acao ou ornissao capaz de resultar prejulzos a outro. Em verdade, salvo 

RQS nO 201/2007 - SF 
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excecoes, 0 prejufzo corresponde a uma violacao de direito que pode ser 

oriqtnada em comportamento intencional e consciente na direcao do 

resultado lesivo ou mesmo emergir da negligemcia, imprudencia ou 

imperfcia. 

a prejufzo que esta em foco seria 0 desvio de 

recursos encoberto por uma escrituracao contabil e fiscal deficiente e 

rrnprestavel para conferir idoneidade as operacoes de fornecimento de 

produto ou de prestacao de services que nela se cogitam. 

A auditoria fiscal realizada pela Secretaria da 

Fazenda do Distrito Federal constatou a existencia de notas fiscais "frias" 

que teriam side emitidas por empresas "Fantasmas". Isso e, por empresas 

inexistentes, as quais, por essa condicao. nao possuiarn eficacia 

pertinente para fornecer produtos ou prestar services de que informam tais 

documentos. E 0 mesmo que dizer que tais services e fornecimento de 

produtos nao se realizaram a despeito de os recursos terem side 

contabilizados como despesas de pagamento. 

E certo que haveria lugar para prova em contrario, 

- fosse 0 caso de se demonstrar a efetiva ocorrencia do fornecimento dos 

produtos e dos services noticiados nos documentos, apesar das 

irregularidades fiscal e contabf estampadas em documentos inidoneos. 

Contudo, essa evidencia estarla a cargo do administrador para demonstrar 

o recebimento dos produtos e dos services enunciados de modo a 

cornprovar que os re.cursos foram assim destinados na obtencao dps 

services e produtos. 

. RQS nO 201/2007 - SF 

/ 
. (PI - ONGs 
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Consoante interpretacao dada a regra do artigo 378 

do C.P.C., os registros lancados em conforrnidade com a exiqencia legal 

fazem provas por si mesmo, mas podem ser contestados por outros 

elementos para demonstrar a verdade ,dos fatos. Contudo, esse onus e do 

aoministrador que contesta a existencla do desvio de recursos. 

A par dessa presuncao legal firmada pelos 

documentos fiscais e contabeis em desacordo com a lei, calha a 

estipulacao do artigo 226 do C6digo Civil quando assevera que os livros e 

fichas dos empresarios e sociedades provam contra as pessoas a que 

pertencem e, em seu favor, quando, escriturados sem vicios extrlnseco ou 

intrfnseco, forem confirmados por outros subsidtos. 

Por ser assim, reputo como comprovado os desvios 

dos recursos que foram revestidos pelas notas fiscais inid6neas constadas 

na auditoria realizada, sobretudo porque 0 reu nao comprovou 0 contrario 

demonstrando a efetiva destinacao dos recursos e 0 real fornecimento dos 

produtos e services. 

o dever de diligencia de toda a funcao de 

administrador requer a cautela de uma prestacao de contas transparente e 

efetiva de modo a demonstrar os recursos financeiros que Ihe foram 

confiados com destinacao certa e objetiva. A mera aleqacao de que as 

operacoes de fornecimento foram efetivamente prestadas sem a 

cornprovacao convincente, id6nea e eficaz nao afasta a evidencia do 

comportam_ento negligente do dirigente, consubstanciado na ornissao ~o 

zelo, diligencia e prestacao de contas. 
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Para caracterizacao da culpa do dirigente, dentro 

dos limites da reparacao civil, nao e necessario comprovar sua 

participacao na gestao ruinosa dos recursos contlados a entidade, basta a 

notoriedade de sua falha no seu mister de administrar a entidade e da 

ftscalizacao de seus prepostos - culpa in vigilando. 

Diz 0 artigo 19 do Estatuto competir ao Conselho de 

Admlnlstracao, de quem 0 reu e elemento integrante e presidente, a 

adrninistracao da associacao nos termos da lei e estatuto. A par disso, 0 

artigo 21 atribui ao Presidente a condicao de prestar contas da 

administracao e assumi-Ia na resolucao de casos urgentes. Deste modo, e 
inescusavet 0 dever de diligencia do presidente na qestao dos recursos 

sem exclusao de culpa que tambern se presume dos demais integrantes 

do Conselho. 

A Lei 6.4041 76, criada para regular as sociedades 

por acoes, presta eficiente lic;ao quando divulga principios aplicaveis a 
adrnirustracao de recursos de terceiros asseverando 0 dever geral de 

diligemcia, lealdade, probidade e transparencla de todo 0 dirigente de 

sociedade, cogitando, inclusive, da sua responsabilidade quando esse 

prattcar atos da admlrustracao em confronto com a lei ou estatuto (artigo. , 

158, Inciso II). 

Por sua vez, 0 artigo 1011, do C6digo Civil, de 

modo semelhante, exige do administrador 0 cuidado e a diligemcia que 

todo homem ativo ',e probe costuma empregar na adminlstracaode seus 

pr6prios neg6cios. 
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Com eteito, 0 artigo 1016 do C6digo Civil define 

como soudaria a responsabilidade cos administradores perante a propria 

sociedade, havendo culpa no desempenho de suas funcoes. 

Portanto, em se cuidando de adrninistracao ruinosa 

e lesiva ao patrim6nio da entidade, 0 dever da reparacao do dana se 

estabelece na forma de obriqacao solioaria por toda a equipe responsavet 

pela gestao e ainda pelos demais prepostos que concorreram para a 

pratica dos prejuizos. E 0 que cogita 0 artigo 942 do C6digo Civil quando 

estabelece a responsabilidade solidaria entre aqueles que dao causa ao 

dano. 

Nos termos do artigo 264 e 275, do C6digo Civil, a 

obriqacao	 solidaria de indenizar pode ser exigida de um ou de todos 

aqueles que concorreram para consumar 0 prejulzo. 

Em sendo assim, cumpre transpor, sob a 

responsabilidade do reu, os prejuizos que decorreram de sua tncuna, em 

submissao ao previsto no artigo 159 do C6digo Civil, entao vigente, que 

\-..	 dispunha: aquele que por acao ou ornissao violar direito ou causar prejuizo 

a outro fica obrigado a reparar 0 dana [artigo 159 do C6digo Civil de 1916]. 

A medida e assim contemplada e atende hoje ao artigo 186 do C6digo 

Civil, que dispoe praticamente 0 mesmo: "aquele que por agao ou omisseo 

votuntstie, negligencia ou impruoencte, vioter direito e causar dana a outro, 

ainda que exclusivamente moral, comete ate ilicito". Em complemento, 0 

artigo 927_ estabelece que "aquele que, por ate ltlcito, causar deno, a 
outrem, e obrigado a reoere-to: [artigo 186 e 927, ambos do C6digo Ci~il 

de 2002].' RQS nO 201/2007 • SF 
(PI - ONGs 
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A prop6sito, os documentosde fls. 286/288

denunciam a existencia de convenios que canalizavam recursos publicos 

por mtermedios do Governo do Distrito Federal para a associacao AGORA 

desde 0 ano de 1997, alem de subvencoes de outros orqaos publicos, 

conforme documentos de tis. 362/384. 

A reparacao pretendida pelo autor e, tao-sornente, 0 

ressarcimento dos recursos desviados em conformidade com as notas 

fiscais "trias" como forma de recompor 0 patrim6nio da entidade lesada. 

Diante disso, convenco-rne de que as aleqacoes do 

autor foram corroboradas pela prova documental em consonancia com os 

demais elementos de prova extraidos dos autos. 

Ante 0 exposto, com sustento na argumenta~ao 

ora expendida, julgo procedente 0 pedido formulado na pretenseo do 

autor condenando 0 reu ao ressarcimento da lmportsnci« de R$ 

887.719,67 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e dezenove 

reais e sessenta e sete centavos), atualizada pe/o 1NPC e 

acrescentada dos juros de 1% a partir da data da cita~ao. 

Em face da sucumbencla, 0 reu devera fazer 0 

pagamento de eventual despesa processual ( art. 20, CPC ). 

Com ressalva do meu entendimento de nab 

ocorrer fundamento para lrnposlcao de verba honoraria em razao de 0 

ajuizamento da a~ao - nao depender da atuacao ' '* n~~RQ8d9 " 
. (PI - 0NGs
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porquanto, ex vi lege, os honorarios de sucumbencla pertencem aos
 

advogados (art. 23 e 21, da Lei 8.906/94) e pela Uniao, somente sao
 

considerados como exercicio da advocacia a atuacao da Advocacia


Geral da Uniao, Procuradoria da Fazenda Nacional e Defensoria
 

Publica (§ 1°, do art. 3°, da Lei n° 8.906/94.); acolho a jurisprudencia
 

do Tribunal de Justtca do Distrito Federal para embasar a
 ° 

condenacao do reu ao pagamento dos honorarlos de sucurnbencia.
 

Em face disso, condeno 0 reu a pagar it Unlao a importancla que
 

corresponder a 10% do valor atualizado da condenacao, A medida e
 
adotada com base no artigo 20, § 3° do C.P.C.
 

Declaro extinto 0 processo, com julgamento de
 

merito, com base no artigo 269, lnciso I, do CPC.
 

Ap6s 0 transite em julgado, depots de-se baixa e
 

arquivem-se.
 

P. R. Intimem-se. 

r. 
oIncluido na Pauta: _I---.J_ 10/to_ 
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AGRAVO 'DE INSTRUMENTO N° 878.790 - DF (2007/0065668-1) 
, 

RELATOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS 
AGRAVANTE MAURO FARIAS DumA 
ADVOGADO FLAVIO DICKSON MACHADO RAMOS E OUTROS 
AGRAVADO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

\ TERRlTORIOS 
DECISAO 

Agravo de instrumento enfrenta decisao de fl. 06/08 que reprovou recurso 

eressa, ass' r mentado: 
.0 C6digo de rocesso Civil, nao se 

ter sido int osto atempadamente. 

I 
~ lhidos, apenas para 

alern de divergencia 
juri·spru~__P~1 

, 

do
I 

prazo acarreta a 
suspensao 

I . a Art. 184,§ 2°, recorrido.Faltou 
prequestionamento. Incide a'SUmula 2 

'( , 

STJ e 282/STF; 
itica da diver encia. 

especial, por: 
a) incidencia das Sumulas 
b) ausen~ia de demonstr 
Oa,~_~ 

. . A divergenciaj . -0 esta demonstrada.(Art. 541, paragrafo unico, do 
CPC). Nao houve oconfromo analitico entre os paradigrnas invocados e 0 julgado recorrido 
para demonstracao de semelbanca entreos casos. 

,'. Nego provimento ao agravo.
 
Brasilia; 08 de maio de 2007.
 

I

I " 
i 
I 

-.~. .." / -
1. , ~.' ," . , 

Ji 
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. Consulta Processual 

voltar 

JIA Nova Pesquisa 

1\ Verllstas 

Documento 1 

Inteiro teor do Acordao : 

Inteiro Teor do Acordao (Arquivo Texto Word)
 

Inteiro Teor do Acordao (Arquivo Texto Word Certiticado Digitalmente)
 

Inteiro Teor do Acordao (Arquivo Texto ASCII)
 

Classe do Processo : EMB. DECLARAl;AO NA APC 20040110S01176APC DF 

Registro do Acordao Numero : 257398 

.Data de Julgamento :04/10/2006 

Orgao Julgador : 5a Turma Civel 

Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO 

Publica~ao no DJU. 01/11/2006pag. : 101 

(ate 31/12/1993 na Se~ao 2, a partir de 01/01/1994 na Se~o 3) 

Ementa Formatada Padrao Word 

Configurac;;ao para abrir a ementa formatada em padrao Word 

Ementa 

EMBARGOS DE DECLARA<;AO - ERRO MATERIAL· PRAZO RECURSAL. 

1 - A SUSPENSAO DO EXPEOIENTE FORENSE EM ALGUMAS VARAS. NAO IMPORTA EM SUSPENSAO ' .-~-' 
;: .-....
 

, DO PRAZO RECURsAL( QUE O~PENOEDE ~ROVIDENCIA EXPRESSA DO PRESJOENTE DO'TRIBUNAL '- - . -.....•..
 . '. 

- t-: .'

DE JUSTI<;A. . ~ 

RQS·nb'201/100i ,.SF 
. 2 - RECURSO CONHEOOO E ~ARCIALMENTE PROVIDO. OEoSAO UNANI"'~, .cpr> ONGs.:" 

.: I ",.~046 '. 
r ., ." ~'. 

FI5: NO_-_.--:-r---...".... ,Decisao , ~ 
r'CONHECER E DAR'p,ARCIALPROVIMENTO. UNANIME. 

\' ) 
.;- , 

i. 



. , '. '. .' , . , ~~.1:(; ~~~t,:,c~:,"J~':::2'\~~"'~:';?C' 
Orgao " . : Quinta TurmaCivel .'. . "-";~: :<,~r-:.'\"f·'.: , . 

.Classe ~. ::EMDiAPC .; ~mb~gosde' Declar~9~o'nciAp6i~9~~ ~iV~L 
- , . . . .' . c-'_ .' "-". J",.. .'."" 

·N. Processo : 200401 1 05011T..6" '. ...•.. .'. '.' .:» .: , . " . 
. • J'." •• '-: _"_ •• • I 

Embargante : MAURO FARIAS DUTRA. . '~; ..-'~" ~.'J ', 

Embargado : MINIST~RIO~UBLICO DO DISTRITO FEDEkAL'E 
, 

TERRITORIOS . :' .: t . 

Relatora : Desembargadora HAYDEVALDA SAMPAlO 
'. ( . 

EMBARGOS ,DE ~ECLARAC;AO ..
ERRO' . 'MATERIAL PRAZO 
RECURSAL.. 
1.~ A suspensao .do expediente forense em; . 
algumas-Varas, nao importa em. suspensao 
do prazo recursal, gue, depende . de 
providencia expressa do Presidente do 

.Tribunal de Justica. r: 

2 - Recurso conhecido e parcialmente 
provido..Decisao unanime. 

.: 

\. A;CORDAO 
,/ 

Acordam os Desembargadoresda 
Quinta Turma Civel do Tribunal de .Justicado DistritoFedcrale 
dos Territories, IiAYDEVALI>ASAMP1\10 ~ Relat~ra;.fusuiNo· 
RISSATO e ROMEU GONZAGA' NEIVA - Vogais, ':'soh a, 
presidencia .da DesembargadoraHxYDEVALDAS~¥O,~,~m,'. 
CONIIECER 'E DAR PARCIAL PROVIMENTO~,UNANIME,de 

. _. - • • J '.. . ,.~ I . ~\ .... ,.-, , .» ,""'" .' I 

',acordo coma ata dejulgam~n!o.~ ~o~.taquigr*fi~~t; .•..,;.,: .."..';; ".~'. .. <:. 
-c:); • 'I. '. ' ." '. ":, i:.. ,.' r:·· 

.';-Bra~ilia"~(DF), 04 de o~tli1?r~cl~~006>~:·. ':.' 

.....,;' -: ,'. ·.··~;,,;f;2 ••• 'f'k{:~~'~"····<'·"<' ••. ~~~~~f~~~~~~j~~:,~;~~;tl~~;t:;:;;;:(~,:'
 

. "4 '. > ',,~ /(: "" .",'.,\ ""'<'.~ ,,;. .: t~PreSla)lite'e'Relatora ,;/1"~4V.'4\;fM'"~fM";·1"H/'\' .~,~' 
'\t:~i~~t~kt~:~~~l~~~j,~~~"~ ~f ' ~. ,·~,:~~¥lt~Jb~';~ .' '..,;,;;'. ":"';:~~ 

!'t~i I -'''''"_ .. t·<t,,~.t;ir"" 

-if.i:" <,;~'~~;~,~-<.-
~. ~'~-"'¥~ 
, ' ~ I 1 . 

'::1 



',.J.' '" ',' ..:..... 

..." . 

~(, > 

~'" -. - ~. 
. .1_; 

, I,	 _' .~. i_~ . - v : 

Trata-se. .de ' embargos ,de declaracao 
- ,	 , , '-, ...... 

opostos. por MAURO FARIAS DUTRA' inconformado COUl 0 v. 
.	 . :. . ~~-. ." 

acordao de' fls. 452/457, (;10 argumento de ocorrencia de erro , 

material. Assevera que publicada a sentenca no dia 15 de dezembro ' 
- ". ~ 

'de 2005, ficou suspenso 0 expediente da Decima Segunda Vara 

Civel nos dias 16 'e 19 de dezembro de 2005, e.o recesso forense 

suspendeu os prazos judiciais de 20 de dezembro de 2005 a 06 de 
, . 

janeiro de'2006. Requer que sejaretificado 0 erromaterial e dado 
, 

efeito infringente ao recurso, para que seja conhecida e julgada a 

, apelacao interposta. <, 

o Embargado, devidamente intimado, 

manifestou-se as fls. 466/470, pelo improvimento do recurso. , 
RQS	 nO' 201/2007- - SF 

CPl· ONGs 
Eorelatorio" I , " E1s. NO-::-- a48 _- . 

< , 

. r---' 

.:',:..... ';, r

." .; ..,.~. - .:	 l . \"	 -."
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A irresignacao do Embargante prende-se 

ao fato de que 0 recurso de apelacao, por ele interposto, nao foi 

conhecido, por ser intempestivo. 

Razao nao assiste ao Embargante, como 

restou consignado em meu voto: 

"Pelo que consta da certidao de fl ..417, ~ 

sentenca foi publicada no dia 15.12.2005, 

quinta-feira, iniciando-se 0 prazo recu:rsal no 

dia seguinte, 16.12.2005, sexta-feira. Em razao 

do recesso forense, este prazo foi suspenso no 

dia 20.12.2005,. voltando a correr em 

09.01.2006, encerrando-se, po~to, em 

19.01.2006, quinta-feira. 

Acontece que 0 recurso de apelacaoso foi 

protocolad~ ~m 23.01.2006, como se pode ver a· . 
fl. 419, sendo manifestamente intempestivo.". 

por inobservancia do disposto no artigo 508,'do 
. ,7' • '. ." ~.-

C6digo de Processo Civil." 
, ., 

... 'I. ". 

, " 

/. 

Pelo .Que' consta dos 
a .'r- • 



. '.~ 

. " .': '.. ' .' \"- . '. ," _......,. ;.. 
acarretou a suspensao do prazo recursal, como bem consta nasJ"~:: 

" " .;. / -, .'''\. 
'. ! . . • ~ 

h' ' .\..... contra-razoes recursais: "..
.., 

. 
" 

\ 

_"No merito, ressalte-se que de fato, houve 

a suspensao doexpediente de algumas Varas, 

confonne doc. de fls.. 462 juntado : pelo 

embargante, no periodo informado. To davia, 
'. .~ 

esse fato nao gera suspensao automatica dos 
, . 

,prazos, porque nao houve. suspensao do 

expediente geral .do .Forum ou Tribunal 

(expediente forense) e sim de algumas Varas. 

Para a suspensao automatica dos prazos e 
necessario ato do dirigente do Egregio Tribunal 

de Justica a respeito, devidamente publicado no 

Diario da Justica da Uniao, cujo .fato, 
. / .indubitavelmente nao ocorreu, 

Por outro lado, na vigencia do novel inciso. ; 

XII .do art.' 93 da. Constituicao Federal" 
-j' /" -. " ,~ 

jnstituido pe1a EC 45/200~/nao ha falar em .... 

,suspensao do prazo recursal.cemquepese n~o':; ._,"
.. , • J • :....'. ~, • - '; '\.. 

mais existirem ferias coletivas perante os}uizos.·· .~ .. 
J • _", • ,..-_ • \ .• :"'\.~••.•. '_,.'- ••\ 

e Tribunaisdesegund<;:>-gra4;'.1Je,mcomo diante . : 'v' 
". " ..-:-- .' '..-/. ' .. ,.,,:'~"'~-\-'. '".:..... ,:- ' .. - ,......'.,.~. 

" da ordem de .nao-interrupcao 'da.· ~atividape. :,- :" 
~- ,.,' .' '. :', '" \, .:'. .. ' .-'- v . ..:' .. :'.( '~; •. ':.' 

<:-jurisdidonal. Eventual.• "~st~p~ledmentocc'-de ..:,· 1,::: 
,," . ',...,. • . ':"0 . -: '. ,'. «.0.... ( .,'1"," ·c.· " ." " .... ,'" ~-'." .• 

~. '- . ~ . ,":\ ,,- i·. ·~:·l-·:~·.ferias· coletivas por·p3rl~d~:Tri6im~l'de'Justi¢a;:;:;.t~::\~ 
\ " ,- •• .' , , ,: ::.. ..~ I ~ ..:. • ~ " -: -~ : .: • :~~'~;• ....'r: . ,~_ l( ..r: ~. ~L:>,',"': ..!;'" .: 

: ,', "','. ,.:i"::.~} ,:_.d.< ":';":l)J".a·.:j)coriencia,:.de .feria.d«(::,:.-QW';:'&llspenSaQ'!9Qfd{~ 
r ,'" I, - '\' . \~" ,T. ~',_. -~>c~J'~'~:' 4·~-:.~. )". ~ 'J"~>"":i\;j?f.J(:;;;f:;'S-(: .. ,*!! :l'",,~~ ..F,_~:":~~1'--':':"-}'" 

'" "'~".' /_~ ) . . :_.: ,:.,::' ~ .' ,~., t <;'{ ,:.,} .'·~~:!;:'~~edieIite1iObal- olt'~~~J ~~:;\ 'i~~~r~uStifiqiie>ai,· !.,~; 
--t~<,) "'.'~';~:',:"~:;,,, ., ...:;.~;r,/ ..... (I·.".·\:t~:.v~~{.:.~t;::~f~(,":". ~: r ;:(~l~ :~"<-:'~"::')~~.l,,'!r.'~' ;'. ;.~' k_ ,',,:'c:i .''': 
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"\ ;," ,-' ')'" ,t,: .. ,-,..:: i1~' .~-- < \""" ....... • t<..l'" ''0'" "'\\';."'~. "f',. 'I<\.' ,!t..t'~ •. ,.~ T.>.",:...• J.... '
 
"h~"fJ;-,J ~. 1 ::'->\\. ~'. ' ... \;.,'~ "-jJ>'- j'" t":t~'I" :1 ~~.) ~ 
\ ".-, .>. : ·~;o!;":;·"Mt·~I"'''-U-'''''l''':zr· ' .. ,t<{ \-..,.... ¥?:$,l?~ ~ i.', .' h''o{';., ;H' 

?; . ~b)lr':- :; ~' , y. ~< 
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sllspensao do prazo para a interposicao do 

recurso." 

Ante 0 exposto, dou provimento parcial 

ao recurso, apenas para prestar os esclarecimentos supra. 

'E como voto. 

o Senhor Desembargador Jesufno.Rfssato ~Vogal 

De acordo.' 

o Senhor Desembargador RomeuGonzaga Neiva - Vogal 

De acordo. 

/ J' iConhecido: Deu-seiparcial provimento. 
':.1. 

Unanime, 

;

..~ ....... 
\ i 

, , 
• , r· '~ .•..• ' 

__': ;~ .: _~ r": 

···~f~ ':~< 
'> 
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Orgao 
Classe 
N. Processo 
Apelante 
Apelado 

Relatora 
Revisor 

APC N° 2004011050117-6 

: Quinta Tunna Civel 
: APC - Apelacao Civel 
: 200401 1 050117-6 
: MAURO FARIAS DUTRA 
: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITORIOS 
: Desembargadora HAYDEVALDA SAMPAla 
: Desembargador FERNANDO HABIBE 

RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO 
DE APELAC;AO - INTEMPESTIVIDADE 
NAO CONHECIMENTO. 
Inobservado 0 disposto no artigo 508, do 
C6digo de Processo Civil, nao se conhece do 
recurso de apelacao, por nao ter sido interposto 
atempadamente. Decisao unanime, 

ACORDAO 

Acordam os Desembargadores da Quinta 
Turma Civel do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos 
Territorios, HAYDEVALDA SAMPAIO - Relatora, FERNANDO 
HABIBE - Revisor e ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal, sob a 
presidencia da Desembargadora HAYDEVALDA SAMPAIO, em NAO 
SE CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO. 
UNANIME, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigraficas, 

Brasilia (DF), 24 de maio de 2006. 

HAYDEVALDASAMPAIO
 
Presidente e Relatora
 

RQS nO 201/2007 . SF 
cpr· ONGs 

Gabinete da Desembargadora Haydevalda Sampaio Fis.' NO , 052 
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247117
 

Cuida-se de recurso de apelacao 

interposto por MAURO FARIAS DUTRA, inconformado com a r. 

sentenca de fls. 406/415, prolatada nos autos da acao de 

responsabilidade civil proposta em seu desfavor pelo 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITORIOS, que julgou procedente 0 pedido formulado na 

inicial para condena-lo ao ressarcimento da irnportancia de R$ 

887.719,67 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e dezenove 

reais e sessenta e sete centavos) a Associacao para Projetos de 

Combate a Fome - Agora, atualizada pelo INPC e acrescida de 

juros de 1% (urn por cento) a partir da data da citacao. Condenou-o, 

ainda, ao pagamento de eventuais despesas processuais e honorarios 

advocaticios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 0 valor da 

condenacao. 

Nas razoes recursais, repisa os 

argumentos constantes da peca contestatoria, Alega, 

preliminarmente, ilegitimidade ativa do Ministerio Publico. No 

merito, diz que nao ha evidencias de que tenha tornado parte na 

obtencao das "notas frias". Sustenta que a r. sentenca transformou a 

responsabilidade do administrador em objetiva, uma vez, que nao 

identificou 0 comportamento culposo. Aduz que os recursos 

vinculados as "notas fiscais frias" nao pertence ra, 

i' .Gabinete daDesembargadora Haydevalda Sampaio ... 2Fis. N0 
-.~.--

08 9 _ f'f[l 
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APe N° 2004011050117-6 

247117 
nao podendo ser, portanto, a ela restituidos. Requer a cassacao da r. 

sentenca para declarar a extincao do processo por ilegitimidade do 

Autor; altemativamente, 0 improvimento do pedido inicial por 

ausencia dos requisitos da responsabilidade civil. 

Contra-razoes as fls. 431/437, da lavra da 

Dr", Livia Maria da Matta e Silva argiiindo, preliminarmente, 

intempestividade do recurso. Postula, no merito, a manutencao do 

decisum. 

A douta Procuradoria de Justica, atraves 

do parecer de fls. 440/444, da lavra do Dr. Carlos Gomes, oficia 

pelo conhecimento e improvimento do recurso. 

E0 relatorio, 

A Senhora Desembargadora Haydevalda Sampaio - Presidente 

e Relatora 

Pelo que consta da certidao de fl. 417, a 

sentenca foi publicada no dia 15.12.2005, quinta-feira, ini_ciando-se \ 

o prazo recursal no dia seguinte, 16.12.2005, sexta-feira. Em razao " 

do recesso forense, este prazo foi suspenso 

Gabinete da Desembargadora Haydevalda Sampaio .tt 

RQS nO 201/2007 - SF 
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voltando a correr ern 09.01.2006, encerrando-se, portanto, em 

19.01.2006, quinta-feira. 

Acontece que 0 recurso de apelacao so 

foi protocolado em 23.01.2006, como se pode ver a fl. 419, sendo 

manifestamente intempestivo, por inobservancia do disposto no 

artigo 508, do C6digo de Processo Civil. 

Este tern sido 0 posicionamento 

jurisprudencial: 

"PRAZO RECURSAL. RECESSO 

FORENSE. INTERPOSI<;Ao DE RECURSO 

ALEM DO PRAZO. NAo 

CONHECIMENTO. 0 recesso forense, os 

feriados continuos e as ferias sao situacoes 

que se equipararn para efeito de contagern dos 

prazos recursais, nas causas que ne1es tern 

curso. Nao se conhece de recurso interposto 

alem do prazo legal." 

(APC3442395, Segunda Turma Civel, ReI. 

Des. Getulio Moraes Oliveira, DJ 24-05-1995, 

pag. 6.889). 

Ante 0 exposto, acolho a preliminar de 

~(~?~/~~~ intempestividade e nao conheco do recurso. 
~t~)·: 

, ROS nO 201/2007 . SFE como voto. 
CPl· ONGs 

. I
Fis. NO 055 

Gabinete da Desembargadora Haydevalda Sampaio .-., 4 

,:' ~.,'4 
. 089 

Doc. 



APe N° 2004011050117-6 

247117 

o Senhor Desembargador Fernando Habibe - Revisor 

Com a Relatora. 

o Senhor Desembargador Romeu Gonzaga Neiva - Vogal 

Com a Relatora. 

Nao se conheceu do recurso. Unanime,
 

RQS	 nO 201/2007 - SF 
CPI - ONGs 

IFls. N0 056
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MINI::> I Cn.IU rUCL.lvu ""''''' '"'",,, ... 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 
PROMOTORIA DE JUSTI<;A DE FUNDA<;OES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL
 

EXCEU:\TiSSL\10 SE~~OR JLlZ DE DlREITO DA Y.ARA CIVEL DA 

CIRCl~SCRIC:..\O JlTDlCL.\RIA ESPECIAL DE BRA,SILIA - DISTRITO FEDER.-\L 

o MINISTERJO PUBLICO DO DISTRITO FEDER-\L E 

TERRITORJOS. por sua Prornotoria de Justica de Fundacoes e Emidades de Interesse 

Social. localizada na Sala 103,'111 do Edificio Sede, situado na Praca Municipal, Lote 2. Eixo 

Monumental. vern. respeitosamente. perante Vossa Excelencia, com fundamento nos artigos 

129. III da Constituicao Federal. 5'" da Lei n." 7347/85, e da Lei CompJementar n." 75/93, 

158. D da Lei n." 6404/76. 159 do Codigo Civil, propor a presente 

A(:AO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

peJo rito ordinario, contra Mauro Morelli. brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 

Avenida Presidente Kennedy. n° 1861. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. portador da cedula 

de idemidade n." :U:7.645. SSP-DE e CPFi~1F n." 209.806.048-34, e Mauro Farias Dutra, 

brasileiro, solteiro, engenheiro civil. portador da cedula de identidade n." 174.815-Ministerio 

da Aeronautica, CPFIMF n° 075.315.831-00, residente e domiciliado na SillS QJ 15, 

conjumo 10. casa 9-Lago SuI, Brasilia, Distrito Federal, ambos administradores da 

ASSOCl-\.(..\O PAR-\. PROITTOS DE COMBATE ..\ FOME-AGOR>\., sociedade civil 

sern fins lucrativos. registrada no Cartorio do 2'" Oficio de Registro Civil de Pessoas Juridicas 

do Distrito Federal. em ::3/08'1996. sob 0 nurnero de ordem n." 2(,94 (DOCF\1E!'TO I). 

pelas razoes de fates expostos a seguir 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
<:;1 

.... . '. -... MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 
~, 

I - DOS FATOS 

I.1 - DOS OBJITI\'OS SOCL\IS A ASSOClA<;:Ao PAR.:" 

PROJETOS DE CO\ffiATE A FO\fE-..\GORA. emidade civil sem fins lucrativos, foi 

constituida para eXe~Ui.2U os seguintes oojetivos "a) prornover debates. estudos e troca de 

experiencias sobre seguranca alirneruar. desnutricao e feme. producao agricola. quaiidade e 

consumo de alirnentos. abasiecimento c. populacao de baixa renda, avaliacao e reabilitacao 

nuuicional. alimemacao alternative e outros assuntos correlates: b) fonnular propostas de 

politi cas publicas e projetos localizados de seguranca alimentar e combate aforne; c) fonnular., 
propostas globais e projeros localizados para abastecimemo alimentar de populacoes de baixa 

renda: d) apoiar iniciativas de distribuicao de alimemos que julgar adequadas: e) estirnular e 

desenvolver atuacao politica que resulte no encaminhameruo de politicas e programas de 

seguranca alirnentar para municipios. unidades da federacao e para 0 Brasil, como urn rodo; f) 

analisar as politicas governarnentais de abastecirnento e de alimentacao. emit indo parecer e 

propondo rnelhorias.' (DOCC\f£~TO I). 

1.2 - DA ATL\(:AO FORA DOS OBJETIVOS. A partir do 

segundo sernestre de 1997. a ..\GOR.A.. que tinha como objetivo formular politicas de cornbate 

afome e tecnologia alirnentar. cornecou a exercer atividades nao amparadas por seu estatuto. 

por meio de contraios firmados com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do DF, tendo 

esses contratos como objeto realizar cursos de profissionalizacao e formacao profissional. Na 

gestae desses contratos, confonne sera demonstrado adiante, ocorreram diversas 

irregularidades financeiras, trabalhistas e finalisticas, ocasionando urn desvirtuarnento total da 

entidade. (DOCl'ME!\'TO II) 

Durante as exercicios de 1997 e 1998, 0 valor dos recursos 

captados pela AGOR.-\. totalizou RS 4.683890,00 (quatro milhoes, seiscentos e oitenta e tres 

miL oitocentos e noventa reais), cujo rnontante originou-se dos contratos firrnados com a 

Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal-SETER/DF, confonne 

discriminado a seguir: Contratos n." CFP/OI9/97; CFP/080/97; CFP/095/97;- CFPI122/97; , 

CFPJ002/98: CFP/016/98; CFPJ032 /98. tendo par objeto esses contratos realizar 0 Projeto de 

Formacao EducacionaL no ambito das acoes relativas ao Programa de Qualificacao 

,:~7/ 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Profissional (Plane ~a:::i0na; de Qualificacao de Trabalhador-Pl.A'"tOR) do Ministerio do 

Trabalho (DOCrME~TO III) 

Ciente de que tal atividade. do ponto de vista estarutario, era 

irregular. os represeruarues da entidade. decorridos mais de dois anos do inicio da execucao 

dos contratos. incluiram nos objetivos da sociedade a expressao "capaciracao profissional". 

objetivo este que em nada se coaduna com 0 objetivo central da emidade, que e a "seguranca 

alirnentar e 0 cornbate a ferne". ficando patente que nao houve propriamente uma alteracao 

estanrtaria, mas uma adequacao do estatuto a uma exigencia contrarual, incongruente com 05 
~ 

objetivos da sociedade. 

L3. DA REPRESEKTA(:Ao De acordo com 0 an 21 do 

estauno, incumbe ao presideme do Conselho de Administracao administrar e representar c. 

sociedade, judicial e extrajudicialrnente. Essa atribuicao, no entanto, nunca foi, de fate. 

exercida pelo representante legal, mas pelos ex-socios da instituicao. que executararn todas as 

funcoes inerentes ao cargo de direcao, utilizando-se, para tanto, de prccuracoes a eles 

outorgadas. E 0 que e mais grave ainda e que tais socios exerceram a adrninistracao de 

sociedade por meio de empresas prestadoras de services de consultoria em que os rnesrnos 

erarn propnetanos ou tiveram participacao a epoca da vigencia dos contraros 

(DOCCME!\TO IY). 

o neg6cio juridico rea1izado no paragrafo anterior (mandate) foi 

amparado na alinea "f" do artigo 21 do esianno, por meio do qual 0 entao Presidente da 

Sociedade. Dom Mauro Moreli, constituiu como seus procuradores, em 31.07.96, 0 ex-socio 

Flavio Luiz Shieck Valente e, em 29.12_ 97, Flavio Camargo Schuch; posteriormenre, em 

26.07.99, a atual presiderne cia emidade, Sr. Mauro Farias Dutra, constituiu seu procurador 0 

Sr. Gilson Moreira . todos eles dotados de amplos poderes de adrninistracao para exercer 

tadas as atribuicoes de presidente da sociedade (DOCUME!\'TO V). Deve-se ressaltar que. 

mesmo estando prevista no estatuto da AGORA a possibilidade de delegacao das 

cornpetencias do presidente da associacao, por meio de procuracao, tal ate jarnais poderia ter 

sido praticado. uma vez que esse cargo e pessoal, intransrnissivel e indelegavel. 

RQS nO 201/2007 
CPl· ONGs 

Fls. f. V 0 5 9 '. -

: I 089 

Doc,

_ 

::----- 



.............. '- ''"- _----------_._----------~~-._..
MINISTERIO PUSUCO DA UNIAO 

MINISTERIO puauco DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Dos dispositivos do estatuto social, constata-se, no seu artigo 1S. 

que G .AGORA paS5U! perfil de sociedade de pessoas. E cedico que a doutrina distingue as 

sociedades entre "de pessoas' e "de capital". Nesse sentido. e esclarecedora a Iicao de Jose 

Edwaldo Tavares Borba. em sua obra Direito Societario. Editora Freitas Bastes. 4 a Edicao. p 

6:. verbis: 

'As sociedades de pessoas tem no re/acionamento entre os socios a 

rezso de existir. A vincuteceo entre os socios funda-se no 'intuitu 

personae', ou seja, na contience que cada um deposita nos demais. 

As cotas sao assim intrenstertveis, a tim de que neo ingresse ~ 

estranho na socieaeoe". 

Por sua vez, determina 0 artigo 18 do estaruto social da entidade. 

verbis: 

"Migo 18. 0 Conse/ho de Administraq[jo sera constituioo por ate 7 

membros, dentre s6cios, eieitos em Assembteie, com a seguinte 

composicso". (destacamos). 
, ..;",'" 

Logo, percebe-se que os socios constituidores da ...\GORA 

quando restringiram 2 participacao no orgao responsavel pela adrninistracao da entidade 

apenas aos socios, ou seja. as pessoas integrantes do quadro social, deixaram clara a iruencao 

de dar urn perfil personalista asociedade. Ficou, assim, evidente a vontade de que a sociedade 

fosse adrninistrada apenas por aqueles que gozam da confianca dos demais rnernbros da 

entidade. 

Em decorrencia disso, nao poderiarn os adrninistradores ora 

responsabilizados ter outorgado poderes para que estranhos viessern participar da 

adrninisrracao da entidade. No que pese a autorizacao para que 0 presidente da entidade 

delegue poderes por meio de pro curacao (anigo 21, "f", do estatuto), este dispositivo deve ser 

imerpretado de forma sistematica com 0 an. ]8, para concluir-se que nunca tal delegacao 

poderia ter side feita a urn estranho aos quadros sociais, pois irnplicaria, como de faro 

irnplicou, em ate que viola 0 estaruto social da entidade, e os danos dai decorrentes sao 
irnputados, por responsabilidade objetiva, ao mandante. 
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MINlSTERJO PUSUCO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBUCO DO D1STRlTO FEDERAL E TERRITORIOS 

As evidencias dos fatos nao deixam duvidas de que 0 nome e a 

esrrutura cia ..\GORA. estao sendo utilizados para beneficiar pessoas integrantes do quadro 

social e empresas ligadas a ex-socios cia sociedade. 

Na Ala da Assernbleia Geral Extraordinaria, realizada no dia 

19.8.19'·~,· ." ~rs Flavio Luiz Schieck Valente e Flavio Camargo Schuch desligararn-se do 

quadro social da AGORA. Porem, mesmo apos a retirada formal daqueles ex-socios, pode-se 

verificar que eles continuaram vinculados aentidade, desta feita exercendo funcoes de direcao 

por meio de urn instrumerno de procuracao, 0 que demonstra que a retirada dessas pessoas 
~ 

buscou apenas resguardar interesse proprio - nao 0 interesse cia sociedade -, ja que dela 

extraem rernuneracao rnensal. (DOCUME~10 VI). 

L4. DA DESCARACTERlZA<;:AO DA SOCIEDAD£ A 

AGORA e entidade declarada de utiJidade publica nos ambitos Federal e do Distrito Federal 

Por meio dessa qualificacao, e apta a receber recursos publicos sob a modalidade de 

subvencao publica, contratar com 0 poder publico com dispensa de licitacao, usufruir de 

irnunidades ou isencoes tri butari as, etc. Dentre os varios requisitos para obtencao desses 

titulos, inc1ui-se 0 de que a entidade nao podera remunerar os membros ou dirigentes, sob 

qualquer forma ou pretexto, e essa vedacao inclui nao apenas os membros de direito, mas 

tarnbem os de fato. 

Desse modo, nao poderiam os mandataries dos dirigentes da 

entidade terem sido remunerados pelos services prestados aAGORA. Tal fato foi possivel, 

entretanto, pela utilizacao das empresas pertencentes £lOS proprios mandataries, como 

interpostas pessoas, uma vez que foram essas empresas que os procuradores conrratararn para 

prestar services a sociedade Logo, torna-se evideme que 0 ato juridico praticado - outorga 

de procuracao para adrninistrar da entidade - foi mero negocio juridico aparente, cuja unica 

funcao foi ocultar 0 verdadeiro ate praticado pelas partes: a utilizacao das empresas dos 

mandataries como interpostas pessoas, a fim de permitir a remuneracao dos procuradores da 

entidade. Por essa razao, a manifestacao de vontade dos mandantes nao foi verdadeira, mas 

dirigida apratica de urn ato de simulacao, cujo unico intento foi ocultar urn negocio juridico . ' 

que viola a lei e 0 estaruto da entidade. A esse defeito do ato . . . 1 Civil da 0 
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MlNtSfERJO PUBuCO DA UNlAO 

MINlSTERJO puauco DO DlSTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

~---------------------

nome de simulacao. vicio social que torna 0 ato praticado anulavel. conforme se depreende do 

an 102. II. do Codigo Civil. verbis: 

•Art. 102- Havera simular;lJo nos atos jorkiicos em gera!:
 

II· quando contiverem oeclerecso, contissso. condir;lJo ou cteusuie
 

n~o verdadeira~. 

Adernais, essa vedacao quanto a rernuneracao tambern tern 

repercussao na consideracao da sociedade como urna entidade "corn" ou "sern" fins 

lucrativos, estabelecendo a Lei n." 9532, de 10.12.1997, no seu an. 12, paragrafo terceiro, que., 
para ser considerada como uma entidade sem fins lucrativos a entidade devera revener to do 0 

seu resultado na manutencao de suas atividades. sendo vedada a distribuicao desse resultado, 

sob qualquer forma. aos rnernbros e dirigentes 

!\o mesmo sentido, 0 estatuto social, no seu an. 31, veda c. 

rernuneracao. por qualquer forma, dos integrantes da Diretoria, Conselho de Adrninistracao. 

Fiscal Deliberativo ou Consultivo. Isso, porem, nao foi 0 que ocorreu com a AGORA, que 

remunerou seus dirigerues, por meio de procuradores, e membros do Conselho de 

Adrninistracao, par meio de prestacao de services. A conduta desses membros, alern de violar 

o estaruto, descaracreriza a sociedade como uma entidade civil sem fins lucrativos, uma vez 

que 0 meio utilizado - remuneracao dos procuradores, que sao dirigerrtes de fate - e 

irrelevante para caraeterizar a remuneracao. Ademais, a entidade foi utilizada, em verdade. 

com 0 intuito de gerar lucro para seus dirigentes e atender aos interesses de terceiros, sem 

qualquer preocupacao corn os objetivos da sociedade, comprometendo frontalrnente 0 carater 

social da pessoa juridica, presente em seu estaruto. 

LS. DOS DAI'OS CAUSADOS .A SOCIEDADE. A conduta 

dos dirigemes na gestae da AGORA.., conforme ficou demonstrado no relatorio da auditoria, 

nao se restringiu apenas a inobservancia de aspectos formais ou obrigacoes acessorias, mas. 

principalmente, gerou uma serie de prejuizos financeiros, seja pelo fato de terern praticado 

atos contraries a lei e ao estatuto, seja pelo fato de terem usado uma instituicae de interesse . 

publico, sem fins lucrativos, para concretizarem urn interesse privado, seus, confonne sera 

demonstrado. de forma detalhada, no IV desta acao. 
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;,. MINISTERJO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRlT6RIOS
 

Adernais. todas as impropriedades apontadas nesta acao e no 

relatorio da audiroria demonstrarn a total [alta de compromisso dos dirigerues da AGOR.-\. na 

adrninistracao da sociedade. dado tamanhas irregularidades verificadas na docurnentacao 

contabil-financeira E irnportante ressalrar que a auditoria independente realizada pela 

ernpresa Max - Comabilidade e Auditoria, nos exercicios de 1997 e 1998. ja alertava os 

ei; igentes sobre a necessidade de se implememar controles adequados na gestae da 

instiruicao. bern como observar legislacoes especificas, como, por exernplo, a tributaria, a 

trabalnisra e a situacao dos mandataries, conforme podemos verificar dos itens Ill.l e V1.3 do 

relatorio (DOClTMEl'I'TO VIII). 

ll- DOS FV~D:\M£:"TOS JURID1COS 

II. 1 DA L£GITIMIDAD£ DO MINISTERJO ptBL1CO. 

Conforme definido pela Consiituicao Federal de 1988. 0 Ministerio Publico e instituicao 

permanente. essencial 2. funcao jurisdicional do Estado. incumbindo-lhe a defesa da ordem 

juridica, do regime democrarico e dos interesses sociais, e individuais indisponiveis (art. 127, 

da CF) 

A Lei Complementar n.? 75, de 20 de maio de 1993, que dispoe 

sobre a organizacao, as atribuicoes e 0 Estatuto do Ministerio Publico da Uniao, transcreveu 

para 0 ~ texto a mesma definicao que a Carta Magna de 1988 deu ao Parquet (art. 1°), tendo 

atribuido ao Ministerio Publico da Uniao a prornocao do inquerito civil e da acao civil 

publica, visando a protecao do patrimfmio publico e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artistico, esterico, historico, turistico e paisagistico, consoante do disposro do 

seu artigo 6°. \11, alinea "b". 

Por sua vez, 0 Decreto-lei n.° 41, de 18 de novembro de 1966, 

que trata da dissolucao de sociedades de fins assistenciais, outorgou ao Ministerio Publico 

poderes para fiscalizar e acompanhar as associacoes e sociedades sem fins lucrativos, 

consoante 0 disposto nos artigos I c, 2" e 3" do diploma legal, in verbis: 

-Art. 1° - Toda sociedade civil de fins assistenciais que receba auxili6 _ 

ou sUbven9~o do Poder Publico ou ue se mantenha. no todo ou em //; 
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MINISTERIO puauco DA UNIAO'~ 
MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS w: 

perte, com contribui~es peri6dicas de poouteres, flea sujeita a 

dissOlu?~~ nos casos € totmes previstos neste oecreto-tei. 

Ar., c -I-. socieoeoe sera oissotvioe se: 

1- oeixe: de desempenhar efetivamente as atividades essistencieis a 

que se destine: 

JJ - eptice: as import/meias representadas pelos auxflios, sobvencbes 

ou contribui¢es populares em fins diversos dos previstos nos seus 

atos constitutivos ou nos estatutos socials, 

Art. :?O - verificada a ocorrencie de alguma das hip6teses do artigo 

anterior, 0 Ministeno Publico, de oticio ou por txovoceceo de 

auetouer interessado. requerere ao juizo competente a oissotuceo ~a 

socieaeoe. ~ (destacamos). 

Ao enumerar as casas em que 0 Minisrerio Publico. de oficio. 

deve requerer em juizo a dissolucao cia sociedade civil. 0 diploma em rcferencia conferiu ao 

Parquet a atribuicao para fiscalizar e comrolar tais entes, atuando para que seus obietivos 

estannarios sejarn efetivarnente curnpridos (art :;0, I) e que os recursos recebidos sejarn 

apiicados nos fins para os quais forarn constiruidos Ian. 2°, II) 

Embora 0 dispositive em cornento nao mencione 0 termo 

"associacao". mas "sociedade civil", hi que se levar em consideracao que a denorninacao 

dada e generalizada, abrangenrio as diversas especies de sociedades coletivas. Do mesmo 

modo.:o proprio Codigo Civil trata as sociedades civis de forma generica, dando abrangencia 

a todas elas, como bern enfatiza Helita Barreira Custodio, na sua Obra Associacoes e 

Fundacoes de Vtilidade Publica, RT, 1979: 

·Seguindo a enomerecso do C6digo, na aenomtneceo generiea de 

soceaeoe eMf compreendem-se veries especies de entioeoes 

coIetivas. Umas tem fins ideais ou nso economicos stmptesmente e 

seo as soceoeaes civis; outras tern fins neo econ6mieos e fins de 

interesse social, conjunfamente, coiocenao-se nesta especie as 

assxia¢es de utilidade publica". 

Dessa forma, quando 0 referido Decreto-lei fala em sociedades 

civis. esta abarcando as associacoes, ou seja., aquelas entidades sem fins econ6micos, carentes 
/' -. 
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MINISTERIO PUSUCO DA UNlAO 

MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

de recursos. que recebem subvencoes publicas 01..: outros incenrivos, ou mesrno doacces da 

populacao para desenvolver suas atividades sociais. cornplernentares as prestadas pelo Estado 

Conclui-se. entao. que 0 Decreto-iei n." ~ 1166 confere ao 

Ministerio Publico a qualidade de "Iegiumatio ad causam' pare prornover acao de dissolucao 

das sociedades civis de fins assistenciais que recebam subvencoes ou auxilio do poder publico 

au que se mantenham no todo au em parte, com contribuicoes periodicas de populares. e. 

desta feita, atribui ao Parquet a responsabilidade de fiscalizar esses entes. observando se os 

seus objetivos estatutarios estao sendo cumpridos, bern como se os recursos recebidos estao., 
sendo devidamente aplicados nos fins para os quais foram constituidos. 

Assim, tanto as sociedades civis quamo as associacoes, ou seja. 

emidades sem fins economicos. que recebarn subvencoes pubiicas ou outros incentives, au 

ainda, doacoes ou contribuicoes periodicas de popuJares para 0 desenvoivimento de suas 

atividades, estao sujeitas adissolucao. requerida de oficio pelo Ministerio Publico. nos termos 

do art. 3<> do Decreto-Iei n." 41/66 

Ora, quem pode mais pode menos. Se a lei atribui ao Ministerio 

Publico a cornpetencia de dissolver as sociedades civis, nas hipoteses em que a norma 

especifica, certameme ela tarnbern lhe atribui a cornpetencia para fiscalizar as contas dessas 

entidades, com a finalidade de verificar se as mesmas cumprem seus estatutos, se houve uma 

correta aplicacao dos recursos nos objetivos da entidade, e se os administradores praticaram 

seus atos com observancia do estatuto, visando atingir os objetivos da pessoa juridica. 

Certarnente nao haveria que se falar em cornpetencia sem meios para execura-la. 

Essas entidades, qualificadas como "entidades de interesse 

social", abrangern tanto as associacoes quanto as sociedades civis sem fins lucrativos, sendo 

rnantidas em grande parte com recursos publicos ou com contribuicoes de populares, 

conforme previsro nos seus proprios estatutos, 0 que constitui motivo bastante para que 0 

Ministerio Publico exerca a fiscalizacao e 0 controle sobre as mesrnas, podendo, inclusive, se 

constatada irregularidade, propor ac;:ao judicial de dissolucao, como medida mais extrema. 
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MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRlTO FEDERAL E TERRITORIOS 

~o ambito do Ministerio Publico do Distrito Federal e 

Terrnorios. 2. Portaria Ministerial n." 178/2000, do Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Federal e Territorios. dispoe em seu 204 que: 

·Art. 204 - Aos Promotores de Justice em exercicio nas Promotorias 

de Justice de FUnday6es e Entidades de Interesse Social do Disttito 

Federal competem, no que couber, as atribuiy6es previstas no art. ~ 

desta Portaria. e ainda: 

1 - fiscalizar as tunoecoe« e entidades de interesse social 

instituidas e/ou mantidas ou nao peto Distrito Federal, que tenha;n 

sede ou atuem no Distrito Federal. excfuidas as tundecoes e 

entidades de interesse social instttutoes pete Unioo. 

fJ - exercer a TlScalizat;ao finalistica e cotttsbi; das tunaecoes e 

entiaeaes de interesse social, instituidas ou nso peto Distrito 

Federal. independentemente do controte exerciao pete C~mara 

Legislativa do Distrito Federal. diretamente ou streves do Tribunal de 

Comas do Distrito Federal; 

Iff - velar pelas fundaq(>es e entidades de interesse social que tern 

setie ou atuem no Distrito Federal: 

Iff - omissis; 

IV - omissis: 

V- examinar as contas prestadas anualmente pelas tunoecoes e 

entidades de interesse social, aprovando-as ou nao, 

independentemente das oecisoes prolatadas pelo Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, camara Legis/ativa e demais 6rgl!Jos do sistema 

de controte: 

VI - exigir presta~ de contas por parte dos administradores oes 

tuncecoes e entidades de interesse social, quando estes nao as 

apresentarem no prazo e na forma regulamentares, requerendo 

judicialmente indigdada presta(}/!Jo de contas, quando necesserio". (0 

destaque nao edo original). 

Feitas essas consideracoes, pode-se concluir que a Associacao 

para Projetos de Cornbate aFome-AGORA enquadra-se perfeitamente como uma entidade de 

interesse social, uma vez que tern objetivo assistencial (art. 2° do estatuto) e recebe recursos 

publicos. conforme previsto no seu estaruto (art. 29), estando. desse modo, sujeita a 
fiscalizacao e controle do Ministerio Publico do Distrito Feder·ri":I'I"""I"PT'l'iTI'iri1~--....., 
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MINISTERJO PUBUCO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Ora. se as entidades enquadradas como de interesse social estao 

sujeitas afiscalizacao e ao commie do Ministerio Publico, este. ate por forca do oficio. devera 

utilizar-se de todos os meios legais. inclusive os judiciais, para que os objetivos desses emes 

sejam cumpridos de maneira eficaz e para que os seus recursos sejam utilizados de forma 

propria. ou seja, demro dos fins para os quais foram constiruidos. 

?\o caso em questao, diante das provas inequivocas e dos fates 

apresentados, observa-se aue a ASSOCIACAO PARA PROJETOS DE COMBATE .A.. 

FOME-AGORA vern sendo administrada de forma irresponsavel, tendo os seus dirizentes- ~ 

repassado a administracao e 0 gerenciarnento cia entidade a terceiros (mandatiuios), que 

nenhum compromisso tern com os objetivos estatutarios da associacao, senao com os seus 

proprios, causando-lha, desta feita, serios prejuizos. 

ill - DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

Ha tempos, doutrina e jurisprudencia se inclinam para uma 

maior aplicacao da teoria objetiva em sede de responsabilidade civil. No que pese ser ainda a 

responsabilidade subjetiva a regra no sistema do Codigo Civil, a insuficiencia da ideia da 

culpa mostrou-se incapaz de dar resposta aos inurneros fatos juridicos geradores da 

responsabilidade civil que ocorrem em uma sociedade cada vez mais complexa. De fate, 

persistir na necessidade da prova cia culpa na sua acepcao arnpla - culpa ou dolo - e fazer 

da irresponsabiIidade a regra e da responsabilidade a excecao. 

Contudo, a tendencia de socializacao por que passa 0 dire ito, e, 

em particular, 0 direito civil. faz com que a nocao de culpa seja cada vez mais prescindivel, A 

edicao do Codigo de Defesa do Consumidor e 0 maior exemplo dessa tendencia. No sistema 

das relacoes de consumo a regra e a responsabilidade objetiva. Ali, somente os profissionais 

liberais, por excecao, respondem por culpa, e tal fato acontece porque, nas relacoes de 

consumo, ha evidente interesse social no que se refere a necessidade do Estado em proteger a 

coletividade dos abusos dos detentores dos meios de producao. Saleilles, urn dos precursores 

da teoria da responsabilidade objetiva, ja afirmava, ao tecer cornen.arios ao Codigo Civil 
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•/, leona ooetive e uma leona social Que consioere 0 homem como 

tezenoc perte de uma cotetiviaeoe e que 0 trete como uma etivioeae 

em contromo com as indlvidualidades que 0 cercem.: (in 

Responsabilidade Civil, Editora Forense. Caio Mario da Silva Pereira. 

g? Edicao. pagina 17). 

A doutrina apresentada e totaimente perrinente com a 

responsabilidade apurada na presente acao, pais 0 que se discute. de fate, e a responsabilidade 

civil de adrninistradores de uma sociedade declarada como de interesse publico, cuja 

finalidade principai e 0 cornbate a fome e a desnutricao, que afligem a populacao de baifa 

renda (an. 2c do estanno da sociedade). No caso concreto da .A.GOR...<\. seus dirigentes 

manejaram recursos que nao lhes penenciam. mas, pelo contrario. estavarn afetados a urna 

atividade de relevante interesse social. Desta feita, aplica-se. com mais razao ainda, a 

responsabilidade civil objetiva na apuracao da regularidade de seus atos, pois. ao malversarern 

Te".AJrSOS afetados a urn interesse social, atingirarn nao apenas direiros individuais, mas. acima 

de tudo, feriram 0 interesse da propria coletividade. 

Wilson Melo da Silva, em sua obra "Responsabilidade Sem 

Culpa", p 203. referindo-se ao fundamemo da responsabilidade objetiva como sendo a 

sociaiizacao dos riscos, afirma, verbis: 

'0 dana deixa de ser apenas da pessoa para se tomar urn dane a 
propria coietivaeae, substitui-se 0 princlpio de responsabilidade civil 

peJo da socializayAo dos riscos". 

Assirn, na evolucao da ideia da responsabilidade civil, tendo por 

fundamerno a tese da socializacao do risco, desenvolveram-se diversas matrizes da teoria da 

responsabilidade objetiva, baseadas no elemento risco. Procurou-se, dessa forma, fazer com 

que as pessoas que, de algum modo, desenvolvem atividades que possam afetar 0 interesse 

coletivo passassem a responder apenas pela ocorrencia do evento danoso. Deslocou-se, na 

realidade, 0 fundamento cia responsabilidade civil da conduta do agente para a simples 

cornprovacao do dana e da existencia do nexo causal, tendo em vista a relevancia da atividade 

desenvolvida pelo causador do dano. Assim, responde objetivamente 0 fomecedor de 
produtos, porque sua atividade gera risco a milhares de pess corrido 0 
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dane. basta que se prove 0 nexo causa] entre a conduta do agente e 0 resultado ruinoso, e 

restara configuraca sua responsabilidade. 

Do mesmo modo. quem gere patrimonio afetado a um interesse 

coletivo e malversa nesse mister, desviando-se de seu objetivo social, deve responder 

objerivarnente. pais. tendo atingido interesse de toda a coletividade, toma-se despicienda a 

prova de sua culpa Esse e 0 fundarnento que alicerca toda a teoria da responsabilidade 

objetiva 

Nesse sentido, entendeu 0 Egregio Tribunal de Justica ~o 

Distriro Federal e Territories. no julgamento da Acao Civil PUblica APC3719495-DF, na qual 

os adrninistradores da Associacao dos Deficientes Fisicos de Brasilia-ADFB foram 

condenados, por unanimidade. em lucros sociais cessantes. pelo fato de terem desviado 

recursos repassados par erues publicos, que deveriam ser aplicados em pro) dos portadores de 

deficiencia. verbis: 

MEMENTA. A9Ao CIVIL PUBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTERID 

PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PATRIM6NIO PUBLICO E 

SOCIAL. ENTJDADE DE ASSIS~NCIA SOCIAL A DEFICIENTES. 

DIREITOS DIFUSOS E COLETlVOS. LEI NUMERO 7853189, ART. 

TERCEIRO, LUeRaS SOCIAlS CESSANTES. 

Jrregularidades diversas comprovadas, implicando 0 reconhecimento 

da autoria e responsabilidade do presidente da institui~~o beneflciada 

(Associa~ao oos Deficientes Fisicos de Brasflia - ADFB) com recursos 

advindos de 6rgfws publicos teoereis e distritais, 8 titulo de coovenios 

e suovencoes. /1/ • Demonstrado 0 desvio des sabvencoes da 

Fundat;ao do servico Social, a qual se aestinerie a aquisi~~o de 

leite tipo MC· , objetivando, inicialmente, a atenuaqao de problemas 

estomacais decorrentes do uso de medicamentos por pessoas 

portadoras de defici~ncias, cabivel e a conaenecso das pessoas 

envoJvidas em lucro.s sociais cessantes, e ao ressarcimento 

daquelas verbas nso revertidas em favor dos deficientes. 

Beneficios e melhoria de saiJde que deixaram de ser euteriaos, 

projetando-se no bem-estar dos deficientes fisicos da ADFB ", 
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(,"nDuna; de Justice do Distrito Federal. Apelacao Civel, 3" Turma 

Cive! Relator: Fatima Nancy Andrighi. DJU: 29.5.1996, p 8501). 

Cabe ressaltar, que esse acordao, ao se referir a Jucros sociais 

cessantes. encarnpa os argumenros acirna expostos, em sede de responsabilidade civil, pois 

considera que a conduta do reu afetou urn interesse social mente relevante, ao desviar recursos 

de origem publica, que deveriarn ser aplicados ern beneficios e melhorias dos portadores de 

deficiencia, Observe-se que, para a responsabilizacao do reu, bastou a dernonstracao do 

desvio das subvencoes de origem publica, nao tendo side necessaria a cornprovacao do dolo 

ou culpa. haja vista ter a decisao se fundamentado na teoria da responsabilidade objeti\:t, 

condenando os reus pela simples ocorrencia do faro danese a que derarn causa, confonne se 

pode constatar da redacao do acordao acima transcrito 

"Demonstrado 0 desvio das subvencoes da Funda9ao do Service 

Social, ....cabivel ea conaenecso das pessoas envolvidas" 

Por outro lade, nao foi diverso 0 fate que gerou a 

responsabilidade dos dirigentes da AGOR.A.. De fate, os reus desviaram recursos de origem 

publica, que deveriam ser aplicados no treinamento, capacitacao e profissionalizacao de 

pessoas, causando, com essa conduta, relevantes danos ernergentes atoda coletividade, como 

tambern vultuosos lucros sociais cessantes. Desse modo, devern responder objetivamente por 

sua conduta. 

Em reforco a este entendirnento, Antonio Ivanir de Azevedo, em 

seu artigo "Responsabilidade Civil do Adrninistrador", Revista dos Tribunais 653 :80, defende 

a lese da aplicacao da responsabilidade civil objetiva no direito societario, abrangendo, 

inclusive, as sociedades civis, dando pOT fundamento legal 0 artigo 158, II da Lei 6.404176, e 

o artigo 10 do Decreta 3.708/19. Relata 0 autor no artigo citado, verbis: 

'A responsabilidade sem culpa ou objetiva, deriva da eoncecso oe 

teoria do risco... Assim, responde civiimettte 0 administrador, por 

violaqao da lei ou do estatuto (socieaeoe por a¢es) DU da lei e do 

contrato (sociedade por quotas) neo servindo de escusa a alegaqaa 

de desconhecimento quanta 80 teor destes. Na hip()tese de vioieceo 

da lei e do estatuto, e oispenseve <R~~ij 1el?2tm7qa inistrador, / 
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peesummoo-se essa em face de natureza da intrayao. Ocorre. pois. 2 

mversso do Onus de trove. sem que se esbetre nas vedecoes de 

sistema. trenstennoo-se ao administrador 0 exercicio do oireito de 

provar que noo teve qualquer infl~ncia no resuneoo danoso. ou que 

estes ocorteriem em qualquer tiipotese. r-

De fate. a Lei 6.404/67 da supone juridico as afirrnacoes do 

autor. E cedi CO que a responsabilidade civil objetiva deve ser aplicada de forma restritiva 

Assirn, so cabera a aplicacao de institute estando preseme a previsao legal. ou, entao. 0 

exercicio de uma atividade que impone em risco de se afetar urn imeresse social mente., 
relevante. Nesse sentido, a licao de Silvio de Salvo Venosa, em sua obra Direito Civil, Editora 

Atlas. p 500, verbis: 

·A responsabilidade objetiva ou responsabifidade sem culpa, somente 

pooe ser aplicada se nouvet lei expresse que autorize. Portanto, na 

eusencie de lei expresse, a responsabilidade peto ate incite sera 

subjetiva, pois esta e a regra geral do dire ito brasileiro." 

No caso vertente, ha autorizacao legislativa para a aplicacao da 

responsabilidade objetiva, pois a Lei 6.404/76 determina, em seu artigo 158, verbis: 

"M.. 158. 0 administrador nEw e pessoalmente responsevet pelas
 

obriga¢es que contrair em nome da socieoeoe e em virtude de ate
 

regular de gestao; responde, porem, civilmente, pelos prejuizos que
 

ceuser, quando proceder.
 

/ - dentro de suas atribui¢es ou poderes, com culpa ou dolo;
 

/1 - com vioJac;ao da lei ou do estatuto. "
 

Logo, a lei deixa claro que os atos praticados dentro dos poderes 

de gestae implicam responsabilidade civil subjeriva, pois requer a dernonstracao da culpa ou 

dolo. Ja nos aios praticados com violacao da lei ou do estatuto, ou seja , nos atos ultra vires, 

respondem os administradores sem a necessidade da dernonstracao da culpa, pois a lei nao 

exigiu esse requisito. Xa presente acao. foi demonstrado que os reus agirarn com flagrante 

violacao do eSlaIUIO da emidade. Ademais, os argumentos acima expendidos demonstram, ~ 

fana, que a atividade desenvolvrda pelos reus, como administradores de fundos afetados a 

relevante interesse social. por si so, autoriza a aplicacao da rTii~~.b.iJ~aQ.c~b¥~;ra. 
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:\c. verdade. tanto 0 Codigo Civil quanto 0 C6digo Comercial 

sac omissos no que se refere aaplicacao cia responsabilidade objetiva ao adrninistrador. Por 

essa razao. a Lei 6404/76 exerce. no Brasil, urn papel de lei geral de sociedades, cuja 

apiicacao nao se restrmge apenas as Sociedades por Acoes. mas a todas e quaisquer 

sociedades, inclusive as sociedades civis. Ora. se 2 lei previu a responsabilidade objetiva para 

as sociedades anonirnas. que via de regra exercem atividades mercamis em busca do lucro e 

cia sarisfacao de imeresses eminemememes privados, como nao se aplicaria a responsabilidade 

objetiva a quem adrninistra fundos ligados a interesse de relevante conotacao social. como, 

por exernplo, no case ern especie? Seria interpretar a lei indo comra todo 0 fundamemo q,le 

arnpara a teoria da responsabilidade objetiva, que. par sua vez, e consequencia da onda de 

socializacao por que passa 0 direito civi] brasileiro nascido em Roma. com a visao estreita da 

defesa exclusiva dos imeresses individuais. mas que, com 0 passar dos seculos. voltou-se cada 

vez mais para a prorecao do interesse social. 

Na esteirz dessa tendencia, houve correspondente alargarneruo 

da responsabilidade civil, que passou a abranger situacoes antes nao comernpladas. Nesse 

sentido. e a licao de Antonio Ivanir de Azevedo, obra citada, verbis: 

·0 oesenvotvimemo de responsabilidade civil, ampliando a niootese 

de apficaq~o a intimeros outros casos, possibifitou a sua extenseo a 

muitas situa¢es anteriormente nso contempladas, de modo 8 

alcanyar responseveis que, antes, estavam em posi~ao vantajosa. 

conouzinao a soluq{w diversa da que. em outras circunstencies. seria 

de se eooter. Entre tais hip6teses, tocetize-se 0 de administrador de 

soceoeoe, seja ela sociedade por ay6es. sociedades por Quotas de 

responsabilidade limitada. em nome coietivo, ou, ate mesmo, 

sociedade civil. Tal responsabilidade tiecorre da vioteceo de oeveres 

inerentes a fun~aoo ~ (destacamos). 

Desse modo. nao resta duvida quanta a aplicacao da 

responsabilidade civil objetiva aos aIOS praticados pelos adrninistradores da ASSOC1-\.CAO 

PAR-\. PROJETOS DE COMBATE A FOME-AGORA, que devem responder pelos seus . 

a1OS. independeme da afericao de culpa ou dolo. 
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Contudo. inobstante todos os argurnentos expendidos em pro! da 

aplicacao cia responsabilidade objetiva, cabe ressaltar que, nos autos, ha prova irrefutavel de 

que 05 reus agirarn corn CUlp2 IlG acepcao lata do termo. A conduta dos adrninistradores da 

ASSOCLo\C.~O PARo\ PROJETOS DE COMBAIT ..\ FOME-..\GORo\ foi eivada de 

dole e culpa Ao se desviarern das finalidades da entidade, praticando atos tendentes a 

satisfazer seus interesses pessoais, em detrirnento do interesse da sociedade, causararn grandes 

prejuizos aentidade. e tal conduta foi line e consciente, caracterizando 0 dolo direto. 

Adernais, houve culpa in eligendo; pais os reus outorgararn., 
poderes a procuradores que nao faziam parte do quadro social cia entidade, e esses, por sua 

vez, realizararn negocios juridicos ruinosos para a sociedade. Logo, e certo escolheram mal. 

pais deveriarn ter obedecido ao estaruto e constituido procuradores dentre os socios da 

entidade, mas preferirarn nomear procuradores terceiros, que nao faziam pane da sociedade 

(an. 18 do estanno). 

IV - DA CO!'DUTA. DO l''EXO CAVSAL E DO DANO 

Determina 0 artigo 159 do Codigo Civil, verbis: 

-Art. 159. Aquele que, por aqao ou omissso votomerie, negligencia, OU 

imprudfmcia, via/ar direito, OU causar prejuizo a outrem, fica obrigado 

a reparar 0 dano. D 

De faro, aquele que, por acao ou omissao, causa dano a outrem 

tern 0 dever de reparar 0 dano. Ko caso em litigio, todos os elementos caraeterizadores da 

responsabilidade civil acharn-se presentes, conforrne se pode constatar pela descricao das 

conduras danosas praricadas peJos reus: 

•	 No dia 6.11.1997, os Srs. Gilson Matos e Flavio Luiz Schieck Valente emitiram 0 

cheque n." 131-BRB, no valor de R$ 2.336,00, cuja justificativa da despesa foi 0 

pagamento relative a ferias do Sr. Cezar Augusto de Franco (socio e membro do 

Conselho de Administracao da AGOR."'-); no dia 24.11.1997, emitiram 0 cheque 

n." ]59-BRB, no valor de RS 5.600,00, que teve como justificativa da despesa 0 

pagamemo de rescisao de contrato de traba ~gifTO ~1~7 .~ iciario da 
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irnportancia anterior. ~o entanto. 0 Sr. Cezar Augusto nunca foi empregado da 

..\GORA; eie apenas preston 5e;>';YOS a sociedade como "autonorno". conforme 

comprovantes de despesas Esse am causou urn dano de RS 7.936.00 ao patrimonio 

cia entidade. 

•	 Para execucao dos contratos, a AGORA contratou pessoas fisicas para prestarem 

services como autonornos, muito embora houvesse 0 vinculo ernpregaticio Ao 

efetuar 0 pagamento, a sociedade, como contribuinre de direito, esta obrigada a 

reter os impostos (IRRF e ISS) e contribuicoes (INSS) na fonte, exceto se os., 
prestadores de services possuirern cadastros nos orgaos responsaveis pel a 

arrecadacao e optarem pela recolhirnento por meio de carne-leao. No entanto, em 

todos os pagarnernos rea1izados nao houve retencao da contribuicao previdenciaria 

dos prestadores de services, que sao os contribuintes de faro: porcrn, essa mesma 

contribuicao foi recolhida posteriormente aos cofres do IJ\SS com recursos de 

..\GORA, ocasionando urn prejuizo total de RS 135.369,06. 

•	 Nas varias empresas que prestaram services a AGOAA figuram como SOCIOS 

proprietaries os Srs. Flavio Camargo Schuch, Gilson Matos Moreira e Flavio 

Schieck Valente, todos mandataries dos dirigemes maxirnos da AGOR.-\ Dom 

Mauro Morelli e Mauro Farias Dutra. Cabe ressaltar que esses services prestados 

referern-se a atividades relacionadas com a gestae da entidade, ou seja, servicos de 

natureza administrativa. Na verdade, as empresas foram contratadas para 

realizarem tarefas administrativas de cornpetencia do presidente da AGORA Ora. 

o estatuto social e bern claro ao vedar que a funcao de qualquer dos dirigentes da 

emidade seja rernunerada por qua.quer forma. Neste sentido, e clara a redacao do 

artigo 31 do estatuto social, nao deixando qualquer duvida quando ao que 

determina, verbis: 

"Artigo 31 - A institui~o nao remunera, por qualquer forma, os cargos de sua 

Diretoria, Conselho de Administra~ao, Fiscal, Deliberativo ou Consuttivo, nso 

distribui lucros, bonifjca~6es ou vanta gens a dirigentes, mantenedores ou 

associados, sob nenhuma forma ou pretexto. " r---------. 
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Assirn, resta claro que aquele que se dedica a causa abracada pela entidade. nao 

pode esperar nenhuma especie de retribuicao patrimonial Do mesmo modo, e 

inadrnissivel juridicarnente, e vai contra 0 estaruto social, que mandataries dos 

dirigentes da entidade finnem contraros consigo proprios. a fim de desenvolver 

atividades adrninistrativas para a entidade. recebendo em contraprestacao mais de 

quatrocentos mil reais. Toma-se claro que essa verba foi indevidarnente paga as 
empresas pertencemes aos mandatarios contratantes, sendo. por isso, desviadas 

das finalidades estarutarias da entidade. Se 0 dirigeme cia instituicao nao po de ser 

remunerado, pela mesma razao nao pede ser remunerado seu mandatario, p~ 

logico rnotivo de que, admitindo-se 0 contrario, abrir-se-ia ampla porta para 

fraude: bastaria ao dirigente outorgar poderes ao mandatario para executar tarefas 

de sua cornpetencia que, pelo estatuto, sao gratuitas, e esse procurador, entao, 

contrataria sua propria empresa para executar aquelas tarefas, locupletando-se em 

quantia vultosa, irnportando tal atitude. desse modo, em frontal violacao do 

estaturo Enrretanto, foi exatamente 0 que ocorreu, pois as ernpresas contraradas 

para prestarem servicos compreendidos na esfera de atuacao dos dirigentes 

maxirnos da entidade perrenciam aos proprios mandataries. senao vejamos: 

C.S. Assessoria em Comunicacao LIDA, executou services no valor de R5 

176.540,00 (cento e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta reais). Nesta 

ernpresa, e socio proprietario 0 senhor Flavio Camargo Schuch, 0 qual firmou 

o contrato com sua propria firma como mandatario da contratante; 

F.c.R. Consultoria e Representacoes LTDA, executou services no valor de RS 

189.579.40 (cento e oitenta \. nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e 

quarenta centavos). Seus socios proprietaries sao: Flavio Camargo Schuch e 

Gilson Matos, tarnbern mandataries da entidade contratante; 

Por fim, a Firma lndivudual Flavio Luiz Schieck Valente, do socio 

proprietario do mesmo nome, executou services no valor de R$ 117.956,24 

(cento e dezessete mit novecernos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos). Do mesmo modo, 0 senhor era m ., da AGORA e contratou 
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firma de sua propriedade para executar os services em nome do mandante, os 

presidentes da entidade. 

Cabe ressaltar que esses servicos totalizaram a expressiva quamia de RS 

484.075.64 (quarrocentos e oitenta e quarro mil, setenta e cinco reais e sessenta e 

quatro centavos), valor indevidarnente pago a empresas pertencentes aos 

mandataries, em contraprestacao de atividades vinculadas as atribuicoes do 

presidente da sociedade. que. de acordo com 0 estatuto, deveriarn ter sido 

prestadas aentidade gratuitamente (DOCIJMENTO VII). 

Desse modo, resta configurado 0 dever dos reus em devolver os recursos 

expendidos pela entidade no custeio da prestacao desses services, haja vista que. 

para que esses services fossem prestados, mediante rernuneracao, houve dupla 

violacao dos estatutos socia is: 

a primeira violacao ocorreu na nomeacao pelos reus de mandataries que 

nao eram membros dos quadros sociais da entidade, em afronta ao artigo 

18 do estatuto social, que pennite que as Juncoes de dirigentes da 

entidade sejam exercidas apenas por pessoas socias da sociedade; 

a segunda violacao deu-se na rernuneracao que os mandataries auferiram 

pela execucao dos services prestados it AGOR.t\, infringindo 0 artigo 31 

do estatuto social. 0 qual preve que as atividades dos dirigentes nio sera 

remunerada sob qualquer forma que seja. 

Cabe ressaltar que a responsabilidade do dirigente que age em violacao ao estatutc 

social e objetiva, segundo reza 0 artigo 158, II, da Lei 6.404/67 e entendirnento da 

mais atualizada doutrina. 

•	 No dia 7.4.1998, foi emitida a 'Nota Fiscal n." 065 pela firma individual Flavio 

Luiz Schieck Valente por services prestados a AGORA. relativarnente ao 

pagarnento de parcel a de ]3° salario, Esse pagamento, contudo, e ilegitirno, 

uma vez que se trata de pessoa juridica e de prestadora de services, e causou 
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MINISTERIO PUBUCO DA UNlAO 

MINISTERIO PUBUCO DO DISTRfTO FEDERAL E TERRIT6RIOS 

urn prejuizo de RS 3.187.50 ao patrirnonio da sociedade (DOCUM£~TO 

IX). 

•	 Em 24.11.1997. foi emitido 0 cheque n." 165-BRB, no valor de RS 3.000.00. 

cuja justificative da despesa foi financiar 0 evento de "inregracao dos 

servidores da Secretaria de Trabalho do OF", par solicitacao da propria 

secretaria, por meio do Oficio n." 368/97-GAB-STb. a recurso utilizado par-a 

pagarnento dessa despesa originou-se da conta-vinculada do FAT. sem. 

porern, ter qualquer relacao com 0 objeto dos contratos, 0 que redundou em., 
prejuizo aAGOR..-\ naquele valor de R$ 3.000,00 (DOCUMENTO X). 

•	 No dia 11.12.1998, foi emitido 0 cheque n." 539-BRB, no valor de RS 

2.500,00, que reve como beneficiaria a empresa Representacoes Veiga Jardim 

G\'F Ill), por services de buffet completo para 250 pessoas na 

confratemizacao cia Secretaria de Trabalho do DF. Esse gasto tern a mesma 

natureza daquele mencionado no item anterior, e gerou prejuizo de R£ 

2.500,00 ao patrim6nio da entidade (DOCUMENTO XI). 

•	 a relatorio de auditoria realizado por tecnicos desta Promotoria demonstra 

que, durante os exercicios de 1997 e 1998, varias despesas nao foram 

totalmente comprovadas pelos dirigentes, conforme podemos verificar no item 

VIll.3 do relatorio de auditoria (DOCUMENTO IT). Verificou-se que nao 

houve cornprovacao de RS 33.082,39. 

v - CONCLUSAO 

Em qualquer das hipoteses tratadas - responsabilidade que 

deriva de culpa e responsabilidade sem culpa -, ficou dernonstrado que os reus MAITRO 

MORELLI e MAURO FARIAS DUTRA sao responsaveis pela reparacao do prejuizo 

suportado pela AGOR..-\. 
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•MINISTERIO PUBUCO DA UNI.~O 

MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRIT6RIOS 

VI - DO P£DIDO 

Pelo exposto, 0 Ministerio Publico requer a Vossa Excelencia: 

a) condenacao dos reus na quantia de RS 669.150,59 (seiscentos e 

sessenta e nove mil. cento e cinquenta reais e cinquenta e nove 

centavos). refereme a integral reparacao dos danos por eles 

ocasionados ao parrirnonio da AGORA-ASSOClA(:AO PAR-\. 

PROJETOS DE COMBAIT ..\ FOME: 

b) isencao de custas processuais, nos tennos do art 

de Processo Civil: 

27 do C6digo 

c) a producao de provas docurnentais, periciais, testemunhais e 0 

depoimemo pessoal dos reus. 

Da-se 0 valor de RS de R$ 669.150,59 (seiscentos e sessenta e 

nove mil. cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). 

Nestes Terrnos, 

Pede Deferimento.
 

Brasilia-OF, 18 de junho de 2001.
 

12 I - lnnJPlB' I ~fjJM-
:BRUNO VER\d~~ 

Pr~or de Jusnca de Ftmda¢es e 
EntMades de Interesse Socia! • Adjunto 
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o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, por sua Promotoria de Fundacoese 
Entidades de Interesse Social, ajuizou a~~o de conhecimento, sob 0 rito ordinario, nominada "ResponsabilidadeCivil", 
contra MAURO MORELLI e MAURO FARIAS DUTRA, partes devidamente qualificadas na inicial. 

Aduz serem os requeridos administradores da Associacao Para Projetos de Combate aFome - Agora, sociedade civil sem
 
fins lucrativos, constitulda para promover debates, estudos e trocas de experiencias sobre seguranca alimentar,
 
desnutricao, fome, producao agricola, qualidade e con~umo de alimentos, abastecimento apopulacao de baixa renda,
 
avaliacao e reabilitacao nutricional, alimentacao altemativa,apoio as iniciativas de distribuicao de alimentos etc.
 

Dizque a Associacao passou a exercer atividade incompatlvel com os estatutos, a partir do segundo semestre de 1997,
 
quando finnou contrato com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda SETER/DF, objetivando a realizacao de cursos
 
profissionalizantes, para 0 perlodo de 1997 a 1998, no valor R$ 4.683.890,00 (quatro milhoes, seiscentos e oitenta e tres
 
mil, oitocentos e noventa reais). A verba eoriunda do Plano Nacional de Qualificacao do Trabalhador, do Ministerio do
 
Trabalho.
 

A expressao "capacitacao profissional" foi incluida pelos representantes nos objetivos da sociedade quando os contratos
 
ja estavam sendo executados, no am de regularizar a situacao, Porem, 0 desiderato acrescido nao se coaduna com'a
 
finalidade central da Entidade. '
 

Destaca que as norm as estatutarias conferem poderes ao Presidente do Conselho de Adrninistracao para gestae e
 
representacao da sociedade. No entanto, 0 primeiro Reu, aepoca em que era titular do cargo referido, nunca exerceu suas
 
atribuicoes, tendo transmitido-as, por procuracao, a pessoas estranhas ao quadro social, na seguinte ordem: Flavio Luiz
 
Shieck Valente, em 29/12/1996 e Flavio Camargo Schuch, em 29/12/1997 (ex-s6cios). De.igual forma procedeu 0 atual
 
Presidente, segundo Requerido, que'ern 26/07£1999, constituiu seu procurador Gilson Moreira.
 

Refuta os mandatos firmados, porquanto embora hajaprevisao estatutaria para a delegacao de competencies do
 
presidente, essas nao deveriam ser outorgadas a pessoas diversas dos s6cios, segundo interpretacao sistematica dos arts.
 
18 e 21, "f", Por outre lado, tal estipulacao nao evalida, considerando tratar-se de sociedade de pessoas, na qual 0 cargo '
 
epessoal, intransmisslvel e indelegavel, Ainda atacando a regularidade da representacao, assevera que os
 
administradores tern usado a estrutura da associacao em proveito pessoaI.
 

Dentre as irregularidades praticadas, aponta: pagamento de ferias e rescis~olrabalhista do socio e membro do Conselho
 
de Administracao.Cezar Augusto de Franco, nos respectivos rnontantes de R$ 2.336,00 e R$ 5.600,00, sendo que 0
 

beneficlario nunca foi empregado, mas prestador autonomo de services; contratacao de profissionais avulsos para prestar
 
. -servicos.corn recolhimento tardio de contribuicoes previdenciarias, mascarando relacao empregatfcia e gerando prejulzo 

de R$ 135.369,06; remuneracao dos dirigentes, por intermedio da contratacao de services de administracao, prestados 
por empresas constituldas pelos mandataries e tambern pela firma individual de Flavio Luiz Shieck Valente, alcancando 
a quantia de R$ 484.075,64; ernissao de nota fiscal no valor de R$ 3.187,50, para pagamento de parcela do 130 salario , 
deste ultimo; financiamento, com recursos do FAT, do evento de "integracao dos servidores da Secretaria de Trabalho do 
DF", por solicitacao do pr6prio 6rgllo, despesa de R$ 3.000,00; emissao de cheque no-valor de R$ 2.500,00, para 
pagamento de service de buffet, vinculado afesta da SETER/DF; ausencia de comprovacao de diversas despesas, 

(somadas em R$ 33.082,39, nos exerctciosde :1997e 1998: ' 
, , :,' , . '"" .,; .~"';j'" . .; -; :' .' ", " . >;'.. • . ". , - .: -, ' .'" ", , -," " { .' , 

I> .,.' . , Disserta sobrea desqu'acteriz.a~llQdasociedade civilsem fins lucrativos, salientando que a Agora euma entidade de '. 
utilidade'publica;com reconhecimento'noambito federal edistrita], aptaareceber subvencao doEstado-dentreoutros .. ' 

" \: ',.:. pri,viI6gios<Eritr~tanto,aparidol:t~u ~ sua flnalidade, a p~k ,do(Ilib,nento .em'que 'P8sS01J a r.emunerar·lndire~~nt~,os '.. " ,"' . 
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.~ ~J<',::~~~~,~i~e1tii1do~~;~~~;ibl&k~;~bj~q~~ ~i6~f~~~;'1l~~~Y~~~~i;~~~~:~~:,,~~i~~e~~ci'e~:\:{' '. 
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sociais cessantes, tornando dispensavel a .prova da culpa. Baseia a tese em entendimento doutrinario e acordao que
 
transcreve. Alem disso, a violacao das leis, incluindo 0 art. 10 do Decreto 3.078/19 e das n
 

.	 ormas estatutarias, enseja a aplicacao do art. 158, II, da Lei n° 6.404/76. 
Nao obstante, sustenta a possibilidade de atribuir aos Reus a culpa peJos danos suportados pela Associacao, porque Iivres 
e conscientes praticaram atos tendentes a satisfazer seus interesses pessoais, em detrimento da sociedade. Alern disso, . 
houve culpa in eligendo, pois outorgaram poderes a procuradores que nao eram s6cios e esses, por sua vez, realizaram 
neg6cios ruinosos para-a Entidad~: 

Justifica sua legitimidade, ao argumento de que a Lei Complementar n° 75/93 Ihe da atribuicao para prom over a protecao
 
do patrim6nio publico e social. Por outra, cita 0 Decreto-Iei n° 41/66; que outorga poderes ao Parquet para fiscalizar as
 
associacees e sociedades sem fins lucrativos - embora 0 termo "associacao" nao esteja expresso no dispositivo legal M
 
de se considerar que esta e especie do genero sociedade civil. Qualquer entidade sem fins econ6micos, receptora de
 
recursos publicos, pode ser dissolvida a requerimento do MP. Desse modo, e coerente que 0 mesmo 6rgao fiscalize as
 
contas dessas sociedades.
 

Junta documentos - fls. 24/408. Requer a procedencia, para ver os Reus condenados ao pagamento de indenizacao na
 
quantia de R$ 669.150,59 (seiscentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta reais e cinqUenta e nove centavos). Pede a
 
isencao de .custas e protesta pela producao de provas.
 

Em emenda ainicial afl. 410, requereua citacao dos reus,o primeiro por carta precatoria. 

o segundo Reu contestou as fls. 438/62. Em sede preliminar, suscitou sua i1egitimidade pass iva, posto que os fatos
 
ocorreram antes de 07/07/1999, data em que iniciou 0 exercicio da presidencia.
 

Por outro lado, hatarnbern ilegitimidade ativa, na medida em que a acao visa a protecao de interesses particulares,
 
contrariando as funcoes institucionais do Ministerio Publico. Fundamenta 0 entendimento considerando que a pessoa que
 
sofreua lesao, a Agora, e a interessada no pedido de indenizacao e 0 orgao ministerial nao pode atuar em sua
 
substituicao processual.
 

.Alern disso, embora seja abrangente a expressao "defesa do patrim6nio publico e social", a demanda instaurada nao versa
 
sobre essamateria. Nesse aspecto, leva em conta que 0 patrim6nio da Entidade e privado, de modo que a regularidade da ,
 
gestlio interessa apenas aos seus s6cios ou particulares que, na qualidade de doadores, eventualmente tenham se sentido
 
lesados. E mais: 0 Decreto-Iei n° 41/66 destina-se adissolucao das sociedades que especifica, e nao atribui poderes ao
 
Ministerio Publico para controlar e fiscalizar as sociedades civis de fins assistenciais.
 

Acrescenta que a unica hip6tese prevista no direito brasileiro de desconsideracao da personalidade jurfdica relaciona-se a
 
protecao dos direitos do consumidor - assim, nlIo faz sentido valer-se de norma que trata da dissolucao de sociedades
 
civis para buscar a condenacao de seus administradores. Portanto, ainda que 0 Autor tivesse legitimidade, deveria ter
 
proposto a acao contra a Agora. . '
 

Reforcando a ideia de inaplicabilidade do Decreto-Lei n° 41/66; diz que a Associacao nao e mantida com auxflio ou .
 
subvencao do Estado, nem com contribuicoes populares. Ressalta que 0 Requerente nao provouo ingresso de recursos
 
publicos, mesmo tendo a posse dos documentos contabeis. Em seguida argumenta que apehas 0 desvio de finalidade das
 
receitas publicas ou populares enseja a dissolucao da sociedade, nao somente 0 da pr6pria instituicao, E 0 montante
 
pretensarnente desviado M que superar as receitas pr6prias, caso contrario, os recursos publicos ou popuJares nao
 
chegariam a ser alcancados. Reportando-se ao relat6rio de auditoria contabil, assevera que a quantia recebida em virtude
 
do contrato entabulado com a SETERlDF e de R$ 4.590.212,20 e a receita total do perfodo foi de R$ 4.975.719,14,
 
enquanto 0 valor supostarnente desviadoalcanca R$ 669.150,59. Dessa forma, caso houvesse desvio, logicamente teria:
 
sido dos recursos privados da Agora." , .
 

Por ultimo defende a extincao da obrigacao, pela remissao, porquanto e presumida a renuncia do titular do direito, a
 
Agora, tendo em vista que as contas dos exercfcios de 1997 e 1998 (nos quais os supostos prejufzos teriam acontecido)
 
foram aceitas em Assembleia, e tambern foram revistas pelo Conselho Fiscal. '. .\
 
No merito, repete as razoes que fundamentaram as 'preliminares, de modomais analitico. Primeiro ressalta que a
 
administracao da sociedade nlo eatribuicao exclusiva do seuPresidente, mas do Conselho de Administracao, consoante •
 
disposicao estatutaria do art. 19; lib". Assim, a responsabi lidade por danos ha de ser repartida entre todos os membros do' '.
 

menciomdo 6rgAo. , .~--, ~" ~ -.' . \	 '.' . -:' J; , .', "-.1-' ." 



Assegura que a representacao da sociedade foi exercida regularrnente, vez que nao se absteve de realizar pessoalmente 
suas cornpetencias, apesar de suas imimeras atividades empresariais, Estas, alias, 0 impossibilitavam de representar a ~ 

associacao em todos os atos jurldicos extemos. Explica que a delegacao foi supervisionada, na medida em que os 
procuradores seguiam determinacoes e prestavam conta de seus atos. 

Verb era, rnais uma vez, a possibilidade de delegar poderes a pessoas estranhas ao quadro social, porque as associacoes, 
diversamente das sociedades com fins economicos, tern como perfil aglutinador os seus objetivos, nao existem em 
funcao dos associados. Apenas no ambito das sociedades com fins economicos faz sentido a distincao em serem de 
pessoas ou de capital. Por outro lado, a vedacao do art. 18 do Estatuto tern por escopo garantir que os verdadeiros 
administradores, membros do Conselho de Administracao, sejam s6cios - por isso e irrelevante a qualidadede seus 
procuradores. Em seguida, disserta sobre peculiaridades do contrato de mandato. 

Afirma que a atuacao da Entidade nao ultrapassou os seus objetivos sociais, visto que a "capacitacao profissional" e 
medida de suma importancia no combate afome. Alern disso, a pr6pria Associacao deliberou, em Assembleia Geral, pela 
inclusao da expressao em destaque nos estatutos. 

Nega tenha praticado os atos lesivos apontados na inicial, pois seja como Presidente ou como membro do Conselho de . 
Administracao, nao tinha competencia para ordenar despesas. Nao bastasse isso, ao Conselho Fiscal e aauditoria extema 
caberia verificar irregularidades ou fraudes nos pagamentos. Refuta a remuneracao dos procuradores, salientando que a 
pessoa pode prestar services a uma associacao e da mesma receber procuracao, simultaneamente: 0 mandatoera gratuito 
e a rernuneracao advinha de outro vinculo.' 

Nesse sentido, diz quenao houve contratacao de empresas para administrar a Associacao. Na verdade,estas foram 
contratadas para prestarem services de pesquisas e consultorias, ligados a"producao" da Agora, 0 que se justifica em 
virtude do alto grau de complexidade tecnica e pela imprescindibilidade de tais services para 0 funcionamentodaquela. 

Enfim, combate a existencia de prejuizos. Nesse sentido, defende a regularidade dos pagamentos efetuados, inclusive 0 

financiamento do evento de integracao dos servidores da SETERlDF, que e despesa decorrente do contrato com 0 orgao 
govemamental. Acerca dos gastos nao comprovados, houve erro tecnico na auditoria do Ministerio Publico. Quanto a 
retencao das contribuicoes previdenciarias, nega conhecimento do fato, que nao foi efetivamente provado. Admite a 
lesao somente no que tange ao pagamento das verbas trabalhistas de Cesar Augusto de Franco e de Flavio Valente 
(procurador do primeiro Requerido). Contudo, nao foram atos de sua responsabilidade. 

Entende que 0 Requerente litiga com deslealdade e faz explanacao sobre 0 dana processual. Pugna pela improcedencia, 
caso desacolhidas as preliminares e pede a condenacao do Autor nos consectarios da sucumbencia, bern como no 
pagamento de indenizacao pela Iitigancia de ma-fe, 

A contestacao do primeiro Reu - fls. 463/83 - traz exatamente os mesmos fundamentos ja utilizados pelo segundo 
Requerido, no que diz respeito a ilegitimidade ativa e aextincao da obrigacao, No merito, tambem repete integralmente a
tese da primeira peca de res posta - realcando que seus procuradores foram remunerados pelos services que suas empresas 
prestaram aEntidade, nao em virtude do mandate. Com vagueza, escusa-se da responsabilidade decorrente dopagamento 
de verbas trabalhistas a Cesar Augusto de Franco e aos mandataries. Junta documentos - fls. 484/788.

Replica, fls, 792/807 - 0 Autor refuta a preliminar de i1egitimidade passiva, suscitada pelo segundo Reu, porquanto 
embora tenha sido este empossado. no cargo dePresidente da entidade no dia 07 de julho de 1999, data . ~~~ i'"t"" 

lesivos, nao deve ser eximido de sua responsabilidade, eis que atuavana gestae anterior, no cargo de V CI\$~~!f2007 . SF-
Rebate as demais preliminares e reforca os argumentosda exordial. _ '. 
Na fase de especificacao de provas, as partes nada requereram (fls. 810/11). - C~I • ONGs . 
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que forem constituidas com esse objetivo, entre elas as associacoes. 

A Agora euma instituicao "com carater de promocao social e de foro de debates". Seus objetivos, especificados no art. 2° 
do estatuto, convergem para a prestacao de services nao onerosos em beneficia dapopulacao economicamerite ~ .' " 
desfavorecida - a exemplo dos estudos sobre desnutricao; da formulacao de propostas de polfticas publicas de combate a 
fome e de projetos de abastecimento alimentar de populacoes de baixa renda. Com essas caracterfsticas, mesmo sem ' 
denominacao expressa no ate constitutivo, a Entidade pode ser considerada assistencialista. Isso porque sua atuacao, nos 
moldes previstos, serve de brace para que 0 Poder Publico alcance 0 escopo constitucional de amparo aos necessitados 
(art. 3°, III ctc arts. 203 e 204, CF). 

Importante destacar que a assistencia social nlio se restringe ao imediato fomento das necessidades vitais do ser humane, 
como no caso da distribuicao de alimentos. A~1}es que visam combater a exclusao social tambem estao inseridas no ' 
campo da assistencia, Sobre 0 tenia, Jose Afonso da Silva, em "Curso de Direito Constitucional Positivo", 12a edicao, 
pag, 764 exp1ica: . ' . 

"A assistencia social nao tern natureza de segura social, porque nao depende de contribuicao. as beneficios e services 
serao prestados a quem dela necessitar, caracterizados pela: (a) protecao afamilia, amatemidade, avelhice ainfancia e a 
adolescencia, compreendidos os carentes; (b) promocao da integracao ao trabalho; (c) habilitacao e reabilitacao das 
pessoas portadoras de deficiencia e a promocao de sua integra~o,a vida comunitaria; (d) garantia de um salario minimo 
mensa1 apessoa portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir meios de prover a pr6pria manutencao 
ou de te-la provida por sua familia, conforme dispuser a lei. 
F: financiada com recursos do orcamento da seguridade social, alem de outras fontes, e organizada com base nas. . 
seguintes diretrizes: (a) descentralizacao polltico-adrninistrativa, cabendo a coordenacao e as normas gerais aesfera 
federal e a coordenacao e execucao dos respectivos programas as esferas estaduais e municipais, bern como a entidades 
beneficentes e de assistencia social; (b) participacao da populacao, por meio de organizacoes representativas, na 
formuiacao das politicas e no controle das acoes em todos os nfveis" ( 0 destaque nao e original). 

A Lei n" 8.742, de 07/12/1993, que organiza a materia em debate, em seu 3° artigo considera entidades e organizacoes de 
assistencia social, aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiaries nela 
abrangidos, bern como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

Comentando sobre os projetos de enfrentarnento da pobreza, uma das faces do assistencialismo, disse Sergio Pinto 
Martins, na obra "Direito da Seguridade Social", 13~ edicao, pag. 478: . , 

"as projetos de enfrentamento de pobreza compreendem a instituicao de investimento economico e social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, finance ira e tecnicamente, iniciativas que Ihes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestae para melhoria das condicoes gerais de subsistencia, elevacao de padrao da qualidade de vida, preservacao do meio 
ambiente e organizacao social. -, 
a incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-a em mecanismos de articulacao e de participacao de 
diferentes areas govemamentais e em sistema de cooperacao entre organismos govemamentais, riilo govemamentais e da 
sociedade civil." 

Confirmado, portanto, que a Agora nao foge ao perfil assistencialista, vez que colabora na promocaoda in . ' 
mercado de trabalho, quando se dispoe a qualificar profissionais. Sem-esquecer, e claro, que a pr6pria ra4~~tWl12007.SF 
Entidade silo os estudos, projetos e propostas de polfticas publicasde combate Ii miseria, Para desenvolvet essas ' 
ativ.idades, preve 0 estatuto 0 in~re~so de don~tivos,.subven~e~ ou con!"ibui~es (art29). Importante salr" ntar qfeP.b.. S" ONGs 
socios nilo tern 0 dever de contribuir para a existencia da Associacao (VIdeart. 6°). '. . . .: t I 'I '. 

, , .', , . • .' .F-k N0 ' 082
F: relevante a participacao social da Agora, tanto que obteve 0 reconhecimento de utilidade publica, qualf aa~ue the . ' . 
confere diversos privileglos, entre eles a possibilidade de cOntrata~ilo direta com os 6rgilos publicos. Por butro lado, a 
Associacao esta submetida ao cumprimento de exigencies esp . , I' ..' j. 7~' '0' . . 

. '. . '. 
7 

'. . -·DoC... B9 
ecificadas no Decreto n"50.517, de 02/05/1961 (modificado pelo Decreto n"60.931, de 04/07/1967),que regtti8·~Bi.~=~==J 
Lei nO'91, de 28/08/1935. Constam entre as imposicoes;nao remuneraeao de diretores e associados, sob qualquer forma; r, 

nao distribuicao de lucros, bonificacoesau vantagensa dirigentese associadosrapresentarrelatorios.comprovando que " 
promoveaeducacaoou exerce atividades de pesquisas cientfficas, de cultura, inclusiveartfsticas ou filantropicas; -: .'. 
publicacao anual da receita e despesa, se subvencionada (art20

, letras tid"; "e" e "g"); apresentarrelatorios.ieomv; '.J" ",' ': . 

publicacao de balances, sereconhecida de 'utilidade.publica, mesmo que nao seja subvencionadaate 30 deabril de .~""'" '. 

,ano (~:5°)' . _: (. ~ ',' - > .•..,::'\'. .:~. ',: .' ", ',.:" ,\', !',;.;:=~1:::-~:'!.2:~c~i., .';' 
'. -Poresses deveres legais],' se-tern ideia deque8s\enti~e(de utili~e p.Ubli¢a,inesmc~~. na~) subv!'l\~iC)i1adaS;~1t:2;;'r,":'" 'if 
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desfazimento da sociedade que "aplicar as irnportancias representadas pelos auxllios, subvencoes ou contribuicoes " 
populares em fins diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais", A altemativa de requerer as 
sancoes clveis, implicita no art, 4O,depende apenas da ocorrencia do fate que ensejaria adissolucao. Vincular 0 pedido ( 
de ressarcimento ao termino da instituicao e 0 mesmo que pretender penalizar, a um s6 tempo, os culpados pelos desvios 
e a coletividade - visto que esta nao mais poderia contar com os prestimos daquela, 

Convern enfatizar, para que nao haja duvidas sobre 0 alcance da legitimidadeaqui reconhecida, que nao se trata de ..
 
demanda protetora somente do patrimenio publico, expressao multo berndeflnida por Fernando Rodrigues Martins, em
 
"Controle do PatrirnonioPublico", pag. 17:
 

"Dessa forma, pode-se conceituar, neste ensaio, que patrimonio publico e 0 conjunto de bens, dinheiro, valores e direitos
 
pertencentes aos entes pfiblicos (Uniao, Estados, Distrito Federal e Municlpios), atraves da administracao direta, indireta
 
e fundacional, cuja conservacao seja de interesse publico e difuso, estando nao s6 os administradores, como tambern os
 
administrados, vinculados asua protecao e defesa. Tais elementos, mesmo sob a posse de particular, nunca perderao a
 
qualidade de dominio publico dada a sua origem: a coisa publica". .
 

Se a tutela ficasse adstrita ao patrimonio publico, nao seria posslvel apreciar a regularidade de despesas, senao as
 
vinculadas ao ingresso de recursos advindos do poder estatal.
 

Por todos os motivos expostos, nao ha que se falar em substituicao processual, 0 interesse perseguido pelo 6rgao
 
ministerial naoe 0 da instituicao particular, mas 0 da pr6pria coletividade. Se a Entidade recebeu subvencoes ou qualquer
 
tipo de receita, publica ou particular, e se tais beneficios efetivamente foram revertidos em finalidades espurias, emateria
 
que nao incumbe analisar neste momento. Os demais argumentos agitados para refutal a legitimidade do Autor nao serao
 
levados em conta, por nao guardarem pertinencia com a questao. Com essasrazoes, REJEITO A PRELIMINAR DE
 
lLEGlTIMIDADE ATIVA.
 

.Contudo, resta forcoso concluir que a via eleita nao e adequada para diseutir a legalidade dos mandatos outorgados pelos 
Reus.'A celeuma em tome da regularidade da outorga de poderes nao tern sentido, pois para aferir a eonduta eulposa dos 
representantes da Agora, independe se esses poderiam ou nao transferir seus poderes de representacao e gestae a pessoas 
de fora do quadro de s6cios. Em urn ou outro easo,importa e que seja demonstrada a relacao de causalidade entre 0 

comportamento des Requeridos e os anunciados prejulzos. 

Note-se que os mandatosentabulados nao constituem, por si mesmos, a causa dos danos rnateriais apontados na exordial.
 
Hipoteticamente,os mandataries poderiam ter eonduzido a representacao sem causar nenhum transtomo aEntidade.
 

. Caso houvesse ofensa aos estatutos, apenas no que diz respeito adelegacao de poderes a pessoas estranhas ao quadro 
social, nao haveria objeto para 0 pleito de ressarcimento, E se os mandatos padecem do vlcio da slmulacao, esse detalhe 
interessa para a revogacao do reconhecimento de utilidade da Associacao, que gera aconsequente perda de privilegios 
assuntos nao relacionadoscom a pretensao deduzidanestejufzo. Sendo assim, para odeslinde da causa sao relevantes 
aspectos de correcao das despesas da Agora. .. . 

Quantoa arguicao de i1egitimidade do segundo Requerido, de igual sorte, mostra-se.impertinente. Embora os eontratos
 
finnados com a SETER-DF tenham sidoexecutados na gestae anterior, nao ha que se perder se vista que a administracao
 
da Associacao nao ee . .
 

xercida apenas pelo seu Presidente, mas pelo Conselho de Administraylio, do qual fazparte 0 Vice-Presidente. Vejamos
 
algumas das atribuicoes do rnencionado 6rgao eolegiado, segundo as regras estatutarias: 

\ ."
 



ter reportado-se aos reus como "adrninistradores"e "dirigentes". E mesmo que 0 Autor tivesse errado no fundamento, . 
importa e que a pratica dos atos hostilizados na inicial nlio poderiam ter sido praticados sem a anuencia do referido 
Conselho, pelo menos levando em conta as disposicoes estatutarias. Independentemente das razoeslegais aventadas pelas 
partes, 6juiz e quem aplica a norma ao fato. Nesse sentido, outros julgados ja se formaram, como exemplificam os 
acordaos abaixo: . 

STJ - 3" Turma, Resp 1.925-SP, reI. 'Min. Eduardo Ribeiro, j. 13.3.90, negaram provimento, v.u., DIU 9.4.90, p.2742: 
"Causa de pedir. lrrelevancia de 0 acordao fundar-se em dispositivo legal diverso do indicado pelo autor, desde que 
considerou os mesmos fatos". 

STJ - 4" Turma, Ag 8016-AgRg-MG, reI. Min. Fontes de Alencar,j. 9.4.91, negaram provimento, V.U., DJU 27.5.91, p.
 
6969: 
"Dados os fatos da causa, ao juiz cabe dizer 0 direito; e nlio implica julgamento 'extra petita' indicar 0 julgador, ao
 

\ acolher 0 pedido fundamento diverso do mencionado na inicial"
 

STJ ~ 3" Turma, Resp 33. 157-6-RJ, reI. Min. Nilson Naves, j. 8.6.93, deram provimento parcial, V.U., DJlJ 16.8.93: 
"Denominacao erronea. Irrelevancia..Eirrelevante a denominacao, quando posslvel 0 julgamento da acao, sem mudanca 
da causa de pedir ou do pedido". 

Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e passo aoexame do merito. 
, . 

I - DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA . 

/ 

Nlio vinga a tese de imputacao objetiva aos representantes da Entidade. De acordo com a hermeneutica do art. 1.522 do 
CC, objetiva e (em lese) a responsabilidade da Agora em relacao aos danos que seus administradores ou prepostos, no 
exercicio desuas funcoes, causarem a qualquer pessoa. Para desprezara culpa, necessaria e a presuncao legal, que para 0 

caso concreto, inexiste. A Lei n° 6.404/76, que dell suporte Ii inicial, destina-se as sociedades comerciais, nlio alcancando 
as associacoes sem fins economicos. Mais distante do caso esta 0 Decreto n° 3.708/19, que regula a criacao das 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Os demais fundamentos, tambem nao slio aplicaveis ademanda. 0 
acordao transcrito trata de culpa dos gestores de associacao no mau usa de dinheiro publico. A doutrina de Wilson Mello, 
a exemplo dos outros autores citados, conquanto expliquem a responsabilidade sem culpa, passam longe da materia sob 
exame <danos patrimoniais, oriundos de desvio de finalidade de instituicao uti! Ii coletividade, por atos de seus 
administradores. ' , 

Destarte, necessario prosseguir, avaliando as condutas que 0 Requerenteconsiderou culposas e verificar seelas, 
efetivamente, causararn danos. Impende esclarecer que as c6pias de documentos seraoconsideradas autenticas, posto que 
apresentadas por pessoajuridica de direito publico (art. 24 da Lei n° 10.552, de 19/0712002) e nlil? foram impugnadas. 
Mas a utilidade dos documentos sera reconhecida na medida em que, sendo visualizado 0 seu conteudo, seja 
imediatamente posslvel aferir a existencia de urn fato, independentemente de analises tecnicas. 

II - DO CURSO DE CAPACITACAOPROFISSIONAL 

No que diz respeito Ii acusacao de desvio de finalidade, constituldo pela oferta de curso de capacitacao profissional, em 
parceria com 0 poder publico, no meu sentir, a atividade nlio violou os estatutos, Ii epoca em que nlio integrava 
expressamente os objetivos.institucionais. Entendo que um organismo c 

ivil criado para cohlborar no combate Ii miseria.por intermedio de estudos, tambern satisfaz seu escopo quando poe sua 
.estrutura a favor da qualificacao de trabalhadores, vet que esta serve; indiretiunente, como meio de combate afome. 

No entanto, 'Ii legalidade da avenca nao ~xcl~i a hipotese, levantada pelo Requerente, de incorreta destinacao de verba 
publica. Ocorre que dela ospedidos estao desvinculados. De qualquer modo, pelas razoes ja-expostas, 0 exame da 
regularidade dospagamentos efetuados nao levaraem conta a origem dos recursos administrados, mas sim a destinacao. 
Noutras palavras: sera verificado se as quantias foram usadas em prol dos objetivos estatutarios,' ou se o inverso ocorreu. 
Nessa Iinha de racioctnio, 0 que rnais importae a finalidade dos-pagamentos, nllo a origemdos recursos, porque, como 
antes esclarecido, nlio e s6 Q patrimenio publico 0 bemobjeto da tutela.,'·, '" " .i' .;'.' . -'. ." ( 
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\	 :. 
III - DAS DESPESAS NAO COMPROVADAS 

A pretensao de ressarcimento das despesas nao comprovadas, fundada nas conclusoes da auditoria, restou comprometida. 
Com efeito, baseia-se 0 dominus litis, unicamente, no trabalho tecnico realizado por sua assessoria. Entretanto, sequer 
aventou na peca de ingresso haver dado oportunidade aos reus na prestacao das contas correlatas. Nao se pede, destarte, 
pelas provas dos autos, concluir com seguranca 0 desvio dos recursos apontados. Frise-se, por oportuno, que 0 momenta 
adequado para sanar a deficiencia probatoria foi desperdicado pelo Requerente, ja que silenciouna fase de especificacao 
de provas, conformado-se com os documentos carreados aos autos. Em respeito ao princlpio do contradit6rio, sabe-se 
que a pericia pre-constitulda nao pode ser considerada como prova plenamente satisfat6ria. 

IV - DAS CONTRIBUI<;:OES SOCIAlS 

Improcede 0 pleito de indenizacao pelo recolhimento tardio de contribuicoes sociais. Em primeiro lugar, e necessario
 
distinguir 0 contribuinte eo responsavel pelo cumprimento da obrigacao tributaria, e para isso, e essencial que seja
 
identificada a relacao da Agora com os prestadores de services. Caso estes sejam autonomos, sao eles mesmos obrigados
 
a pagar, como contribuinte individual, na forma do art. 12, inciso V, letra "g", da Lei n" 8.212, de 24/07/1 991, verbis:
 

Art. 12 - Sao segurados obrigat6rios da Previdencia Social as seguintes pessoas fisicas:
 
V ~ como contribuinte individual: '
 
g) quem presta service de natureza urbana ou rural, em car/iter eventual, a uma ou mais empresas, sem relacao de
 
emprego;
 

Contudo, se existia vinculo empregaticio, realmente deveria a Agora recolher 0 tributo. Destarte, poderia ser requerido
 
dos gestores 0 ressarcimento da quantia paga, a titulo de mora, exclulda a parte principal. Para isso, haveria de se provar
 
que os agentes tiveram culpa pelo atraso e, dessa forma, ocasionaram urn prejulzo as contas da Entidade (note-se que 0
 

pagamento poderia ser efetuado a posteriori pela defasagem de receitas da Associacao, por exemplo).
 

Ocorre que 0 Autor, pretendendo a indenizacao do sornatorio destinado para quitar a divida (sem excluir 0 valor 
principal), nao fez as distincoes retro mencionadas, 'consoante se percebe no seguinte trecho da exordial: 

"Para execucao dos contratos, a AGORA contratou pessoas fisicas para prestarem services como autonomos, muito 
. embora houvesse o vinculo empregatlcio. Ao efetuar 0 pagamento, a sociedade, como contribuinte de direito, esta 

obrigada a reter os impostos (IRRF e ISS) e contribuicces (INSS) na fonte, exceto se os prestadores de service possuirem 
cadastros nos orgaos responsaveis pela arrecadacao e optarem pela recolhimento por meio de carne-leao. No entanto, em 

......... todos os pagamentos realizados nso houve retencao da contribuicao previdenciaria dqs prestadores, que sao os 
contribuintes de fato; porern, essa mesma contribuicao foi recolhida posteriormente aos cofres do INSS com recursos da 
AGORA, ocasionado urn,prejulzo total de R$ 135.369,06". 

( 

o outro ponto negligenciado, de suma importancia para a resolucao da lide, diz respeito aprova da mora no pagamento. 
Na farta documentacao trazida para oprocesso, nso foi encontrada nenhuma guia de recolhimento do INSS, nem de 
cheque alusivo a essa despesa. Parece que somente serviu de subsidio para a inicial 0 relat6rio de auditoria do MP, que, 
pelas razoes ja declinadas no item III, nao se constitui em prova irrefutavel da verdade. 

V - DAS VERBAS TRABALHISTAS 

Prosseguindo no exame das outras contas, verifiquemos 0 pagarnentode ferias, no valor de R$ 2.336,00 (do is mil, 
trezentos e trinta e seis reais) e rescisao trabalhista, na quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) de Cezar 
Augusto de Franco (s6cio e membro do Conselho de Adrninistracao, pre 

stador autonorno de servicos), e de parte do 130 salario de Flavio Luiz Shieck Valente (procurador do Presidente, 
,	 prestador de services), recebido pela firma individual do mesmo, dispendio de R$ 3.187,50 (tres mil, cento e oitenta e 

setereais e cinquenta centavos). 0 rata e incontroverso, visto que admitido pelos Reus, em bora haja contradicao quanto 
ao dever correspondente. Nas palavrasdo segundo Requerido (fl.458): ' 

."	 "Ao contrario das demais acusacoes, estas tratam de irregularidades que proporcionaram irreversivel prejulzo aAgora. 
No entanto 0 reu nao eresponsavel por ele, como demonstrado no titulo sexto da segunda parte desta contestacao" ,	 . 



VI - DA FESTA DA SETER/DF 

Sobre 0 financiamento da festa dos servidores da Secretaria do Trabalho, osReus justificam 0 dispendio, alegando ser
 
parte das obrigacoes negociais. Em suas palavras (fls 458 e 480): "As despesas relativas aos eventos de confraternizacao
 
dos funcionarios da SeterfDF estaolegitimamente vinculadas ao service contratado, pois decorreram de determinacao do
 
proprio orgao contratante, conforme 0 demonstra 0 oficio de fI.406" (sem grifo no original).
 

Vejamos, pois, 0 que dizem as clausulas reguladoras do objeto e regime da execucao do contrato, tomando como
 
exemplo 0 que foi juntado as fls. 579/82, ja que os termos silo padronizados, e assim repetidos em todos os outros
 
instrumentos: " '
 

"l - DO OBJETO 
o CONTRATO objetiva a realizacao de Projetos de Formacao Educacional, no ambito das acces relativas ao Programa
 
de Qualificacao Profissional objeto do convenio acima mencionado, 'a se efetivar mediante execucao dos planos de curso,
 
respectives conteudos, carga horaria e demais elementos que compoem as programacoes propostas pela CONTRATADA
 
que, independente de suas transcricoes, constituem parte integrante deste Instrumento como se nele transcritos
 

.estivessem. 
2 - DO REGIME DE EXECU<;AO 
o objeto do presente contrato sera executado de forma indireta, sob 0 regime de empreitada por preco global, conforme 
art. 6° c/c art. 10 da Lei 8.666/93 e de acordo com a forma de fomecimento e as especificacoes contidas na proposta 
apresentada pela contratada." 

As fls. 583/8, os Requeridos acostaram c6pias do plano de trabalho denominado "Capacitacao Gerencial Basica'', 
enviado em maio de 1997 aSETER-DF. Embora nilo se possa adivinhar se essa foi a proposta ace ita pelo referido 6rglIo, 
sera considerada como tal, pois e a unica que consta nos autos. Nao se percebe entre os objetivos ali discrirninados, ou 
mesmo na descricao dos programas, a prornocao de festa de congracamento de servidores do 6rgilo contratante. 

Como se nao bastasse, a leitura do Oficio n" 368/97-GAB-Stb, mencionado pelos Requeridos, nao-deixa margem para 
outro tipo de interpretacao: trata-se de pedido de colaboracao pecuniaria no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), 
formalizado pelo dirigente do orgao govemamental, para reiterar acerto ou "entendimentos verbais", consoante verifica
se na redacao daquela correspondencia, 

A incorreta destinacao do dinheiro e evidenciada peJa adrnissao, pelos Reus, quanta ao usa das receitas para 
financiamento da festa, juntamente com a c6pia do cheque destinado ao encerramento <las atividades da Secretaria do 
TrabaJho (fl. 404), do recibo assinado pelo representante do 6rgilo (fl. 405) e pela ausencia de previsao contratual nesse 
sentido. Tambern e irregular a emissao do cheque n" 00539, valor R$ 2.500,00 (dois mil equinhentos reais), datada em 
11/12/1998 (flA07), para pagar 0 "buffet" do mesmo evento. A quantia, que nao e inexpressiva em termos econornicos, 
foi Iiberada para custear atividade absolutamente estranha aos fins institucionais. Assim, ha que ser afastada a 
justificativa aventada pelos reus, haja vista a completa incoerencia com 0 contrato aludido. A despesa irre '7:'uIali:":"I!::""::'.:s..CO~2-0-1/-2-0-07--"'11 
ressarcida, nesse t6pico, alcanca a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). KU~ n • SF 
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igentes e bonificacao de s6cios, e inadmissivel que uma organizacao de utilidade publica venha entabular contratos 
onerosos com pessoas fisicas ou juridicas para exercitar as atividades institucionais da diretoria, principalmente quando 
os s6cios, mascarados por tras das firmas contratadas.sao as mesmas figurasque representam "gratuitamente" 0 

Presidente da Instituicao, Se os associados e dirigentes nao podem beneficiar a si mesmos, mas devem ter 0 compromisso 
de dedicar-se graciosamente aos objetivos da Entidade, muito rnenos se vislumbra a possibilidade de transferencfa' . 
onerosa de suas atribuicees ~ estranhos. Nesse aspecto.os Reus se contradisseram, ora ne~an~oa terceirizeeaodessas 
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que participavam.
 
Nao e muito dificil perceber a compatibilidade entre ser simultaneamente prestador de services e procurador de uma
 
pessoa, fisica ou jurldica,
 
(omissis)
 
Tambem na Agora os srs. Flavio Valente e Flavio Schuch recebiam pelos services que suas empresas prestavam a
 
entidade, e na~ por a representarem quando isto se fazia necessario" (fls. 454/5 e 477/8)",
 

A ideia que os Requeridos quiseram passar, ate ai, e no sentido de que apenas os services nao atribuiveis adiretoria da
 
instituicao foram rernunerados, Porern, nesse outro segmento da defesa, percebe-se que nao era muito nitida a linha
 
limitrofe das tarefas que deveriam ser executadas diretamente pelos procuradores:
 

"A FCR Consultoria e Representacoes Ltda. foi responsavel pela direcao administrativa da entidade, compreendendo
 
todo controle financeiro econtabil, a administracao de pessoal, 0 controle patrimonial e gerenciamento de recursos
 
materiais, alem da participacao na coordenacao e supervisao de projetos diretamente executados pela associacao.
 
A Firma Individual de Flavio Luiz Schieck Valente prestou os services de Coordenacao Geral da Agora, por meio de seu
 
socio homonimo, que envolveram 0 comparecimento a eventos e conferencias, no Brasil e no exterior, relativos a
 
Seguranca Alimentar e Combate aFome; a participacao em f6runs e reunioes em que se discutiam tais ternas e se Ihes
 
debatia solucoes; 0 estabelecimento e manutencao de contatos com organizacces congeneres da Agora dentro e fora do
 
pais, bern como com agencies financiadoras de projetos de combate afome e arniseria, alem da participacao na
 
elaboracao e coordenacao dos projetos diretamente executados pela associacao.
 
Alern da pr6pria natureza destas tarefas mostrar estarem elas intirnarnente relacionadas a "producao" da Agora, e nao a
 
sua "administracao", a complexidade tecnica nelas envolvida e sua imensa exigencia de tempo deixam claro ser
 
impossivel quere-las atribuldas ao Presidente da entidade. Urn presidente que tudo isto realizasse nao teria mais nada 0
 

que presidir" (tls.457 e 479/80),
 

Ora, nao ha duvida sobre a natureza das atividades acima -nencionadas: sao atribuicoes de gestae, comum a todos os
 
membros do Conselho de Administracao, e de representacao, cornpetencia do Presidente. Qualquer contrato oneroso de
 
prestacao de services que contenham essas incumbencies em seu objeto, padece do vlcio da ilicitude.
 

Dificil, no entanto, e delimitar precisamente os valores pagos pela Agora as pessoas jurldicas referenciadas para a
 
execucao das incurnbencias da diretoria. Eque 0 montante requerido a titulo de ressarcimento, nao engloba s6 as
 
quantias pagas pelos servicos.inerentes adirecao da Entidade. Os pedidos abrangem a totaJidade dos valores destinados
 
as empresas CS Assessoria em Comunicacao LTDA e FCR Consultoria e Representacoes LTDA e afirma individual de
 
Flavio LuizSchieck Valente.
 

Examinando a documentacao juntada pelo Autor, verifica-se a execucao de outros services, nao atribuiveis aos dirigentes
 
da Agora, tais como: criacao e producao da Abertura do Programa Service Civil Voluntario e coleta de rnarerias
 
jomalisticas relacionadas ao evento (tls. 270/3); services de criacao de roteiros, locacao de equipamentos, filmagem e
 
recepcao, relacionados ao mesmo programa (tls.276/7); lancamento da Campanha paz a Gente Faz (tls.274/5 e 278/9);
 
lancamento do Projeto Saber (tls.282/3).
 

Aparentemente, essas ultimas sao atividades de suporte as tarefas principais da Associacao, excluldas da esfera de
 
coman do, de modo que nao me parece incorreta sua terceirlzacao, em p~incfpio. 

. Ocorre que, com os elementos coristantes nos autos e dificil discemir, entre os services prestados, quais eram 
substitutivos da atividade de gestae (como aqueles apontados pelos pr6prios Reus), e dentre os que escaparam a essa 
irregularidade, quais realmente foram relevantes e indispensaveis para a persecucao dos objetivos iristitucionais. Desse 
modo, nao e possivel delimitar, sem risco de erro, 0 valor da condenacao, 

No que diz respeito aescolha das pessoas contratadas, e preciso lembrar que as entidades de utilidade publica nao estao
 
sqjeitas a regras especlficas para contratacao com particulates. 0 titulo nao ret ira da institui~o 0 carater de pessoa
 
jurldica de direito privado, que pode fazer tudo 0 que nao for defeso em lei ~ a submissao as normas de direito publico
 

. sao restritas, Na verdade, as associacoes e facultado contratar (para executar os services de natureza auxiliar ou mesmo
 
os de natureza tecnica) quem quiser, l'elo preco que entender justo, sem seguir urn procedimento pre-or jflJCfJfA ~007 SF
 
seus estatutos dispuserem em senti/docontrario, como nao ocorre no caso em analise (vide art.2°, P iC'o, 'HdU .
 
"g"). " CPI - ONGs
 

Em .suma, tem-se que dos 'contratos vergastados nao se vislumbra verba especlfica para os atos de admu'-"l@ItIR
 
sorte, nao se mostra razoavei~a condenacao pretendida, em face da duvida a respeito do alegado pagam '~~tliHT---!U-~J.
 
mormente porque, quando ao services tecnicos, nao se vislumbra impedimento estatutano oude eunho lbl
 

quitacoes efetivadas. ~:':,(. .' "0'" ; -'c" .' J ..i ', 0.8' '9''.
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praticas contrarias aos objetivos institucionais, consoante constatado.nos itens V e VI desta fundamentacao (desvio dos 
recursos administrados pela Agora). . 

Nao prospera a escusa dos Requeridos quanta aresponsabilidade desses pagamentos irregulares, embora as assinaturas 
constantes nas copias dos cheques sejam de Gilson Matos e Flavio Valente. Sabe-se que este ultimo era procurador do 
primeiro Requerido, estando, portanto, representando a vontade de seu mandante. Quanto ao outro, a unica procuracao 
que consta nos autos indica a outorga de atribuicoes do segundo Reu, em 1999 (0 que toma ainda menos compreensivel a 
suaparticipacao direta). 

Na versao dos Requeridos, todos os atos praticados pelos mandataries eram supervisionados, os procuradores prestavam 
contas de tudo quanta faziam e nao agiam por conta propria, Com efeito, a representacao e inerente ao contrato de 
mandato: os atos praticados pelos mandataries vinculam 0 mandante, desde que estejam inseridos no conjunto de poderes 
delegados, Todavia, 0 Presidente nao tinha autonomia para execucao orcamentaria, competencia do Conselho de 
Adrninistracao (art. 19, letra "e"), de modo que seu procurador tambem nao teria. Consequenternente, nao poderia passar 
despercebida a ordenacao das despesas retro mencionadas, a nao ser por ornissao ou descuido do orgao competente. 

Entao, na qualidade de membros do orgao gestor e que ambos os Reus sao responsaveis pelos desacertos financeiros. 
Cada qual negligentemente aceitou a conducao dos negocios da Entidade, do modo como efetuada pelos mandataries. 
Houve af vergonhosa conivencia, ou, no minimo, desleixo. Negligencia e elemento que integra a acepcao de culpa. Logo, 
os Requeridos-devem suportar 0 onus decorrente da incorreta destinacao do dinheiro, em obediencia aregra inserta no 
art. 159 do Codigo Civil, nas parcelas especificadas alhures. 

Acerca da solidariedade dos demais membros do Conselho, nao serve de obice para a penalizacao dos Requeridos. Nao e 
rnisterio que, em se tratando de responsabilidade solidaria, ao credor e facultado acionar todos os devedores ou apenas 
urn deles, conforrne exegese do artigo 904, do C6digo Civil. 

Em ultima analise da prova carreada para os autos, concluo 0 desvio de recursos da Agora, correspondente as seguintes 
parcelas: pagarnento de verbas trabalhistas, que somaram R$ 11.123,00 (onze mil, cento e vinte e tres reais) e no custeio 
de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), destinados afesta dos servidores da SETER-DF, porquanto as despesas 
ventiladas nao guardam ressoniincia com os objetivos da Entidade. Atinente aos outros desvios aludidos, nao restaram 
suficientemente demonstrados, con forme exposto nos itens especificos. 

Isto posto,julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno MAURO MORELLI e MAURO FARlAS DUTRA na 
obrigacao de restituirem aos cofres da ASSOCIA<;Ao PARA PROJETOS DE COMBATE AFOME-AGORA, a 
importiincia R$ R$ 16.623,00. (dezesseis mil, seiscentos e vinte e tres reais), corrigida monetariamente a partir do 
irregular desembolso e acrescida de juros moratorios contados da citacao, 

Em face da sucumbencia reciproca, e considerando a isencaode custas em b 

eneficio do Requerente, apenas os Requeridos arcarao com a metadedas custas processuais, ficando isentos do 
pagamento de honorarios - sucumbenciais. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquivem-se com as cautelas de estilo. Fixo identico prazo 
para a quitacao das custas pendentes. 

Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se. 

Brasilia-DF, 16 de outubro de 2002. 

Sandoval Gomes de Oliveira 
Juiz de Direito 

t' 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DrSTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

PROMOTORIA DE JUSTICA DE FUNDACOES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL
 
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO
 

PARECER CONTABIL N.o002/04 - PJFEIS 

PROCEDIMENTO N," 08190.001110/02-55 e Apensos 

1- INTRODUC;AO 

Cuida 0 presente Procedimentos e seus Apensos das prestaeoes de comas da 

FUNDAC;AO DE EMPREENDIMENTOS CIENTfFICOS E TECNOL6GICOS

FINATEC, relativa aos exercicios de 1999 a 2002, os quais foram encaminhados a este Setor 

de Apoio para analise e elaboracao do respectivo parecer. 

Por estar tramitando nesta Promotoria 0 Inquerito Civil Publico n." 001/01

PJFEIS (08190.0385580/01-75), cujo objeto e averiguar as condicoes de funcionamento das 

fundacoes de apoio a Fundacao Universidade de Brasilia-FUB, a analise das contas foi 

acrescida de outros elementos adicionais aqueles constantes da Portaria-PGJ 0.0 315/2001, 

conforme consta do Parecer Contabil n," 102/03-PJFEIS (fls. 1431/1442), a fim de que 0 

referido inquerito fosse instruido com documentos e informacoes necessaries asua instrucao. 

Como complemento as diligencias acima, foram solicitadas c6pias de todos os 

contratos e convenios celebrados pela FINATEC e em vigor no exercicio de 2003, a fim de que 

fosse analisada a compatibilidadeentre as atividades desenvolvidaspela funda~o e os seus fins 

estatutarios, alem dos aspectos relacionados as disposicoes da Lei 0.0 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, que dispOe sobre as relacoes entre as instituieoes federais de ensino 

superior e de pesquisa cientifica e tecnol6gica e as fundacoes de apoio, notadamente 0 ambito 

material dos contratos celebrados entre a FUB e a art. lOa observancia dos 
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principios gerais de lici~es e contratos (art. 3°), a participaeao de servidores da univ . idade 

nos orgaos de administracao e nas atividades desenvolvidas pela fundacao (art. 4°) e a cobranca 

de taxa de administracao sobre os valores dos contratos e convenios gerenciados pela 

FINATEC. 

E0 breve relato dos fatos que passaremos a analisar. 

.r 
D - DESENVOLVIM:ENTO 

D.I - DA NATUREZA JURtnICA DAS FUNDA~OES E OS ASPECTOS 

LEGAlS DA LEI N.o 8.958/94 

Com a entrada em vigor da Lei n.° 8.958/94, introduziu-se no ordenamento 

juridico patrio a possibilidade de que as instituicoes de ensino superior contratassem, com 

fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei n.° 8.666/93, pessoas juridicas de direito privado, 

constituidas sob a forma de fundacao e com a 1inalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 

ensino, extensao e desenvolvimento institucional, cientffico e tecnologico de interesse das 

IFES. Essa contratacso, contudo, ficou condicionada a comprovacao de que as funda~es 

estivessem regularmente constituidas sob as leis civis e credenciadas previamente junto ao 

Ministerio da Educacao e ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 

A partir de entao, as pessoas juridicas constituidas sob a forma de fundacao, 

para desenvolver os objetivos acima delineados, e desde que estivessem previamente 

credenciadas nos 6rgaos competentes, passaram a ser conhecidas como ·'funda~es de apoio", 

expressao esta utilizada pela propria Lei n.0 8.958/94. Os requisitos para 0 credenciamento 

junto aos orgsos competentes a que se refere a norma estao disciplinados na Portaria 

Intenninisterial 0.0 2.089, de 5 de novembro de 1997, em cujo art. 2° constam as seguintes 

exigencies: 

"Art. 2 0 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I - finalidade n~o lucrativa e exercicio gratuito das fun~oes de 

df recao e de pa rt.Lci.pacao ern 6rg~os de deliberac;i!o coletiva, 

comprovados mediante versi!o atu lnW.ildij 4q/~stdLot-o; 
Kl.I~ n LUI LOOl - S~-,~"--;:--
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II regularidade fiscal, cornprovada por Lnt.ezmedf,o das 

certidoes expedidas pelos 6rgaos pUblicos cornpetentes; e 

III - inquestionavel r eput.acao etico-profissional, atestado ou 

declarada por autoridade pUblica ou pessoa juridica de direito 

publico." 

Nao obstante 0 tratamento legal conferido a essa qualificacao, entendemos ser 

necessario fazer algumas consideracoes acerca da natureza juridica da fundacao, a fun de que a 

forma juri,' a nao seja confundida com a qualificacao inaugurada pela Lei n." 8.958/94. 

Inicialmente, e preciso pontuar que toda funda~ de apoio e, antes de. tudo, 

uma funda~o cuja constituieao e fiscalizacao sao reguladas peJas leis civis, em especial as 

constantes dos artigos 62 a 69 do Codigo Civil brasileiro (arts. 24 a 30 do Codigo de 1916). 

Desse modo, pode-se afirmarque, independentemente do fato de a funda~ao estar credenciada 

no Ministerio da Educacao e no Ministerio da Ciencia e Tecnologia, essa pessoa juridica 

sempre girara em tomo de urn patrimonio, que adquiriu personalidade para a consecucao de 

uma determinada finalidade. Ou seja: a qualificacao e precaria, podera subsistir enquanto a 

fundacao atender aos requisitos constantes na norma regulamentar, mas a finalidade da 

funda~ao e 0 seu patrirnonio irao subsistir enquanto nao restar configurada qualquer das 

hipoteses previstas no art. 69 do Codigo Civil, as quais indicam os casos em que uma funda¢o 

devera ser extinta, 

Essa anotacao se reverte de grande importancia, porque 0 senso comurn sugere 

que as fundaeoes de apoio sao criadas e tem a sua existencia unica e exclusivamente em fun¢o 

das instituicoes federais de ensino superior. No entanto, no ato de constituieao, as finalidades 

para as quais uma fundacao for constitufda deverao estar dispostas de tal modo que a funda~o 

disponha de meios para desenvolver outras atividades compativeis com os seus fins, caso venha 

a perder a qualificacao junto aos 6rgaos incurnbidos do seu credenciamento, seja utilizando-se 

do seu patrimonio ou de parcerias que venha a celebrar com outros 6rgaos e instituicoes. 

Retomando adiscussao sobre a flexibilizaeao introduzida pelo art. 10 da Lei n," 

8.958/94, epreciso ressaItar que ela nao deve ser entendida como urn privilegio concedido as 
fundacoes de apoio. A questao deve ser analisada so ue essas funda~~~ 
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sao pessoas juridicas sem fins lucrativos, alem do fato de que a pr6pria nonna exige que, entre 

seus objetivos da fundacao, devers constar expressamente a finalidade de "dar apoio a projetos 

de pesquisa, ensino e extensao e de desenvolvimento institucional, cientifico e tecno16gico", 

objetivcs estes que estao presentes, tambem, nas finalidades das institui~es de ensino superior 

com as quais a fundayao ira manter parceria. 

Com efeito, para uma correta compreensao dos objetivos que ensejaram a edicao 

da Lei das Fundacoes )e Apoio, entendemos oportuno transcreveer alguns trechos da 

exposieao de motivos encaminhada ao Congresso Nacional pela Mensagem n.0 168, de autoria 

do Exmo. Senhor Presidente da Republica, verbis: 

"Submeto a consideracao de Vossa Excelencia 0 anexo do 

Anteprojeto de Lei, que dispoe sobre as relacoes entre as 

Instituicoes Federais de Ensino Superior-IFES e as Fundacoes de 

Apoio, criadas com 0 objetivo de auxilia-las na captar;:ao e 

gerenciamento de recursos extraorera,mentarios, oriundos de 

diversas agencias de financiamento nacionais e internacionais 

para 0 desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e 

extensao. 

Para que as IFES possam cumprir seus objetivos basicos e ao 

mesmo tempo participar e contribuir juntamente com outros 6rgaos 

na promocao do desenvolvimento cientifico, da pesquisa e da 

capacitacao tecnol6gica do pais, tornam-se necessarios recursos 

complementares e extraor~tarios, bern como urn aparelhamento 

gerencial adequado. 

Seguindo essa linha de consideracoes, a Constituicao Federal, ao 

dispor sobre a Ciencia e Tecnologia, determina, dentre outras 

medidas, que 0 Estado apoie as atividades das areas de Ciencia, 

Pesquisa e Tecnologia, concedendo aos que delas se ocuparem 

meios e condicoes especiais de trabalho (conf. Art. 218, § 3° da 

Constituicao Federal). 

Neste sentido, as lFES, na relacao com 0 ambiente externo, tanto 

podem captar recursos para seus pr6prios projetos, 
c~ 
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participar conjuntamente do desenvolvimento de projetos com 

outros 6rgaos e entidades, e ainda prestar servicos. 

Neste contexto, as Funda~Oes de Apoio cumprem fun~oes 

especificas, especializanc:lo-ae no conheciJll.ento de politicas de 

atua~o e procedi.mentos das agincias de financiamento e fomento, 

nacionais e internacionais, no assessoramento a elabora~o de 

projetos compativeis com esaas fontes e gerenciamento dos 

recursos obtidos, com admind s t r acao individualizada para cada 

projeto" (destacamor' 
r .

Por certo, exatamente para nao configurar urn privilegio, essa flexibilizacao nao 

pode ser encarada como algo ilimitado. Isso porque 0 proprio artigo 10 e claro ao mencionar 

que a contratacao 56 podera ocorrer se a instituicao de apoio for criada com a finalidade de dar 

apoio a "projetos de pesquisa, ensino e extensao e de desenvolvimento institucional, cientifico e 

tecnoI6gico de interesse das institui~es federais contratantes". Anota-se, tambem, que 0 

ambito material desse dispositivo deve ser entendido nao apenas no sentido de que entre os 

objetivos da entidade de apoio devera estar presente pelo menos urn daqueles segmentos eleitos 

pelo Iegislador, de acordo com 0 que dispuser 0 seu ato constitutivo, mas tambem que 0 objeto 

do contrato a ser celebrado entre a IFES e a fundacao deve ter uma reIa~ao de pertinencia com 

os objetivos delineados. Ou seja: para que a IFES possa celebrar a contratacao com a dispensa 

de licitacao prevista no art. 10 da Lei, ~ preciso que no ato constitutivo da funda~ao contratada 

haja expressa previsao de que ela possa dar apoio a qualquer daqueles projetos previstos na 

norma (aspecto formal) e tambem que as atividades constantes do objeto do contrato estejam 

diretamente relacionamentos, sob 0 aspecto material, com a natureza do projeto a ser apoiado. 

Quanto ao aspecto da dispensa de licitacao, epreciso deixar claro que a licita~o 

euma regra geral a ser observada pelos orgaos e entidades da administracao publica direta e 

indireta (art. 37, XXI, CF). Por ser uma excecao, a dispensa da licita~o deve ser restringida 

aos exatos tennos dos dispositivos da Lei n.0 8.958/94. Destarte, ao tempo em que nao se pode 

dar uma interpretacao extensiva as hip6teses de dispensa, do mesmo modo nao se podera 

restringir a interpretacao do dispositivo de forma a impedir que as fundacoes deem 0 apoio aos 

projetos de interesse das IFES, conforme preconizado elo Ie islador 
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E e exatamente por essa razso que se faz necessaria uma correta interpretacao 

das disposicoes do artigo 10 da lei, de forma a delimitar 0 seu alcance. E, na esteira desse 

entendimento, e preciso afirmar que 0 legislador nao foi preciso quando utilizou a expressao 

"dar apoio" 80S projetos que menciona. Ou seja: 8 expressao utilizada e demasiadamente 

abrangente, de modo que a conchisao sobre quais atividades poderao ser desempenhadas pelas 

fundaeoes de apoio depende de uma interpretacao conjunta com outros dispositivos 

constitucionais e legais aplicaveis as instituicoes dp. ensino superior e as fundacoes de apoio. 

Uma importante contribuicao e esse esforco hermeaeutico foi dada pelo Tribunal de Contas da 

Uniao, por meio da Decisao n.0 655/2002 - Plenario, que adotou 0 seguinte entendimento 

quanto Ii abrangencia do art. 10 da Lei n.0 8.958/94, verbis: 

"119. E certo que ha uma serie de pape i s que as fundacoe s de 

apoio podem lici tamente desempenhar. Para dar urn exemplo, a 

exposicao de motivos que acompanhou 0 anteprojeto do Executivo 

para a Lei n. ° 8.958/94 realcou-lhes a a t r Lbuf.cao de 

intermediarias entre a universidade e 0 meio externo, destacando 

que poderiam: 

1°) auxiliar as IFES "na captacao e geracao de recursos 

extraorcementarLos , oriundos das diversas agencias de 

financiamento nacionais e internacionais, para 0 desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, ensino e extensao": bern como 

2°) contribuir no desenvolvimento desses projetos, ja que, 

alem de recursos, tornava-se necessario "urn aparelhamento 

gerencial adequado". 

120. Foram, portanto, duas as bases do apoio esperado pelo 

Executivo, ao propor a lei: a busca por mais recursos, 

reconhecidamente escassos ante as restricoes dos orcamentos 

pub.l i.cos em confronto com a complexidade crescente da infra

estrutura de pesquisa: e urn. gerenciamento otimizado desses 

recursos, requerendo-se para tanto uma gestao mais agil e 

flexivel. 

121. Ainda na visao do anteprojeto da lei, cumpririam as 

fundacoes de apoio "funcoes especificas, especializando-se no 

conhecimento de politicas de atuacao e procedimentos das 

agencias de financiamento e fomento, nacionais e internacionais, 

no assessoramento a elaboracao de is com essas 
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fontes e gl: renciamento dos recursos obtidos, corn adrninistrac;:ao 

individualizada de cada projeto". .r,ssim, essas fundac;:Oes 

constituiriam "0 meio' eficaz e as condic;:Oes especiais de 

trabalho, irnprescindiveis as IFES, que poderao , dedicadas as 

atividades-fim, participar e contribuir efetiva e 

sistematicamente para 0 desenvolvirnento tecno16gico do pais". 

122. Portanto, parece-nos valido reconhecer nas fundac;:Oes de 

apoio tanto a figura de urn escrit6rio de contratos de pesquisa 

quanto a de urn escri t6rio de transferencia de tecnologia. No 

primeiro caso, teriam uma postura meno~~ .rtLva, apenas reC'llizando 

a mediac;:ao entre universidade e ernpresas, dando conseqilencia a 

entendimentos ja de interesse dessas partes. No segundo, 

promoveriam diretamente as pesquisas cujos resultados pudessem 

interessar ao setor empresarial, buscando, assim, clientes para 

futuros neg6cios, ou identificariam e trariam para a 

universidade demandas externas, viabilizando os acertos par3 seu 

atendimento. 

( ... ) 
124. Nesses, e ern quaisquer outros exemplos que se pudessem 

vislurnbrar, curnpre dar 0 devido peso a expressac 'proj etos' , 

reiteradamente utilizada pela Lei n.o 8.958/94. Por definic;:ao urn 

projeto e composto por urn conjunto de operac;:Oes que, entre 

outros atributos, sao lirnitados no tempo. Dai se extrai outro 

condicionante a aplicac;:ao da lei: a restric;:ao temporal dos 

pactos. A Lei inicia dizendo, ern seu primeiro artigo, que os 

contratos devem ser "por prazo determinado", e conclui, 

repetindo a mesma mensagem, afirrnando que a utilizac;:ao dos bens 

das IFES pelas fundac;:Oes de apoio sera pelo prazo estritamente 

necessario a elaborac;:ao e execuc;:ao do projeto a ser 

desenvolvido. 

( ... ) 
134. Por tudo ja exposto, aceita-se que a Lei n.o 8.958/94 teve 

por unica preocupac;:ao a gerac;:ao de conhecimento (e dai a 

referencia a projetos de pesquisa e de desenvolvimento 

cientifico e tecno16gico) e a disseminac;:ao do conhecimento 

gerado (justificando-se a referencia projetos de ensino e de 

extensao). Para bern desempenhar essas atribuiC;:Oes principais, a 

entidade responsavel precisa se desenvolver continuamente, (==~ 
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a coer encda do apod o aos projetos de desenvolvimento 

institucional. 

135. Esse termo, contudo, deve ser entendido em sua exata 

acepc;:ao. Os conceitos de manutenc;:ao e de desenvolvimento nao 

podem ser confundidos. 0 primeiro abrange os cuidados 

necesstlrios ao funcionamento regular e permanente das 

instituic;:oes. As ac;:oes contempladas pelo segundo visam ao 

progresso, ao crescimento da instituic;:ao; buscam alavancar seu 

desempenho de modo que, como resultado de urn projeto de 

desenvclvimento institucional, a Lns t i t uicao bene',.ciada torna

se capaz de executar suas atribuic;:oes de forma mais eficiente e 

eficaz. 

136. Quando quis contemplar ambas as possibilidades 

(desenvolvimento e manut.encao) , 0 legislador assim 0 fez de 

forma expressa. E 0 que se ve no art. 212 da CF, nos arts. 70 e 

71 da Lei n.o 9.394/96, no art. 60 do A.D.C.T., na Lei n ;." 

9.424/96 (que institui 0 Fundo de Manutenc;:ao e de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental), para citar alguns 

exemplos. 

137. Na Lei n.o 8.958/94, ao contrario, 0 legislador nao s6 se 

referiu unicamente a desenvolvimento, como tambem vetou a 

"utLl i zacao dos contratos ( ... ) para cont r e t acao de pessoal 

administrativo, de manutencao , docentes ou pesquisadores para 

prestarem servic;:os ou atender necessidades de carater permanente 

das instituic;:oes federais contratantes" (art. 4°, § 3°), 

necessidades essas das quais os servic;:os de conservac;:ao, 

vigilancia e limpeza sao talvez 0 exemplo mais evidente." 

A esse posicionamento construido no ambito do TCU temos que acrescentar 

outro, de fundamental importancia quando se trata de uma funda¢o. Por se tratar de uma 

pessoa juridica que emerge a partir de wn patrimonio, vinculado a uma finalidade previamente 

definida pelo instituidor, sem interesse lucrativo, a funda~o podeni dar apoio aos projetos 

da IFES apenas naquelas atividades que estejam previstas no seu ato constitutivo - art. 

}' da Lei n," 8.958194, que define as areas em que a parceria com as lFES podem so estabe~ 
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- e desde que esse apoio nao represente 0 exercicio de uma atividade economica, uma vez 'que 

esta ede toda incompativel com a natureza e a finalidade social de uma funda¢o 1
• 

Outro ponto que merece destaque diz respeito aos procedimentos que a 

fundacao de apoio (contratada) devera observar quando 0 ajuste envolver recursos de natureza 

publica Nesse aspecto, 0 legislador foi bastante claro, quando, no art. 3°, deixou expressa a 

seguinte regra: 

"Art. 3°. Na execucao de convenLos , contratos, acordos ..#/ou 

ajustes que envo1vam ap1icaQAo de recursos pUb1icos, as 

funda~oes contratadas Da fOnla desta Lei sezao obrigadas a: 

I - observar a leqisla~o federal que institui no~s para 

licita~oes e contratos da administraQAo pUb1ica, referentes a 

contrata~o de obras, compras e .ervi~os" (destacamos). 

No dispositivo seguinte (art. 4°), a Lei faculta as lFES autorizarem, por meio de 

norma aprovada pelo 6rgao de direcao superior, a participacao de seus servidores nas 

atividades das fundacoes de apoio, sem prejuizo de suas atribuleses funcionais. 

Por ultimo, ha que se fazer referencia Ii questao do controle e fiscalizacao das 

fundacoes de apoio relativamente 80S recursos por elas gerenciados. Por meio da Decisao n.° 

230/1995 - Plenario, 0 Tnbunal de Contas da Uniao decidiu que essas entidades estao 

desobrigadas a apresentarem diretamente ao TCU prestacoes de contas, nos termos das 

disposicoes constantes da Lei n.° 8.958/94, aplicando-se a especie 0 art. 33 e seu paragrafo 

unico da IN-TCD n.° 06, de 8 de junho de 1994. A partir dessa decisao, as prestacoes de contas 

dessas entidades de apoio ficaram a cargo, exclusivamente, do Ministerio Publico, 6rgao 

responsavel pelo velamento, nos termos do que preve 0 art. 66 do C6digo Civil. 

J A prop6sito da atividade economica desenvolvida pela FINATEC, foram elaborados por esta Promotoria de 
Justice de Fundacoes os Pareceres 0.° 046/03-PJFEIS e 0.° 144/03-PJFEIS, ambos respondendo consulta 
formulada pela pr6pria FINATEC, relativamente aos autos de infra~o expedidos pela Secretaria da Receita 
Federal, que consideraram as atividades desenvolvidas pela funda~o como sujeitas a tributaeao, tendo a 
Promotoria, na oportunidade, ratificado 0 entendimento do 6rglio fiscal, no sentido de que as atividades, 
sobretudo a prestacaode services, nlio eram relacionadas as fina . , . FINATEC, portanto, 

sujeitas it tributa~Or4f2 I RQS nO 201/2007 • SF . 
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Feitas essas breves colocacoes sobre os aspectos legais das fundacoes d~' iO,;'~ 
analisarer.os, no t6pico seguinte, as finalidades e os limites da atua~o especifica da FINATEC 

como entidade de apoio. 

IL2 - DAS FINALIDADES DA FINATEC E OS LIMITES DA SUA 

ATUA<;AO COMO ENTIDADE DE APOIO AFUB 

A FUNDA<;XO DE EMPREENDlMENTOS CIENTiFICOS E 

TECNOLOGICOS-FINATEC foi constituida em 13 de IIl8lVO de 1992 - portanto, antes da 

vigencia da Lei n.° 8.958/94 - para desenvolver as seguintes finalidades (art. 3°, estatuto): 

"desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, a transferencia de tecnologia e ° apoio it p6s

gracua~io e apesquisa", No paragrafo unico do mesmo art. 3°, estao dispostas as atividades 

que a fundacao podera promover, visando aconsecucao dos seus fins. 

No ano de 1999, 0 Conselho Superior da funda¢o promoveu alteracao em seu 

estatuto, e, dentre essas modificacoes, cabe destacar a promo vida no artigo 3°, que trata das 

finalidades, de modo a dar 0 devido enquadramento do texto as exigencies constantes do art. 1° 

da Lei n." 8.958/94. Essa decisao do Conselho Superior, contudo, nao deu ensejo a qualquer 

alteracao substantiva nos segmentos definidos pelo instituidor, no ato de constituicao, 

De acordo com essa nova redacao, a finalidade basica da FINATEC passou a ser 

a seguinte: "promover e apoiar °desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, a transferencia 

de tecnologia, a p6s-gradua~o e a pesquisa". Com essa redefinicao, pennitiu-se a 
FINJ~TEe apoiar nao apenas a "pos-graduacao e a pesquisa", como antes estava disposto em 

seu estatuto, mas tambem 0 "desenvolvimento cientifico e tecnol6gico e a transferencia de 

tecnologia", 

Nesse ponto, toma-se irnportante fazer uma primeira observacao quanto a 
atuacso da FINATEC como entidade de apoio. Entre as suas finalidades, nao lui qualquer 

mencao apossibilidade de promover ou apoiar 0 "desenvolvimento institucional". 0 art. 1° da 

Lei n." 8.958/94, por outro lado, somente pennite a contratacao entre a IFES e a fundacao de-~ 
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apoio, em c.ujo objeto conste atividade reJaeionada ao desenvolvimento institncional, se a 

instituicao de apoio for eriada com a finalidade de dar apoio a projetos de desenvolvimento 

, institucional A partir dessas duas proposi~oes, pode-se eonelulr que eventual contrato 

eelebrado entre a FUB e a FINATEC, que tenba como objeto 0 desenvolvimento 

institucional, estani violando os Hmites estabelec:idos no art. 1° da Lei, alem de configurar 

uma atua~io que exorbita das finaHdades da funda~o, que nio preve a possibiHdade de 

desenvolver essa atividade. 

Outro aspecto que merece ser ressaltado, dada a natureza juridica da fundacao, 

que eregida pelos dispositivos do C6digo Civil, e que 0 primeiro limite inerente aatuacao da 

FINATEC consta do seu proprio estatuto (art. 3°). Com isso, quer-se afirmar que a fundacao 

so podera atuar (promover atividades) e apoiar a Fundayao Universidade de Brasilia dentro 

daqueles segmentos constantes do caput do artigo 3° do seu estatuto. Qualquer atuacao que 

exorbite esse ambito material definido pelo instituidor configurara desvio de finalidade, conduta 

esta sujeita a medidas repressivas a serem adotadas pelo orgao que exerce 0 velamento da 

entidade,o Ministerio Publico. 

Embora possa parecer evidente a a1irmayao laneada no paragrafo anterior, na
 

pratica e bastante comum, entre as administracoes das funda~es de apoio, a celebracao de
 

ajustes com as IFES tomando-se como parametro nao as finalidades constantes no estatuto de
 

cada fundacao, mas apenas as disposicoes constantes do art. 1° da Lei n," 8.958/94. Esse
 

entendimento reveJa-se totaImente equivocado, ate mesmo porque, no ambito da propria
 

Fundacao Universidade de Brasilia, hA varias fundaeoes constituidas com a finalidade de Ihe dar
 

apoio, e carla Ulna deJas foi criada para desenvolver Ulna finalidade diversa das demais
 

existentes. E essa constituicao de varias fundayOes, com finalidades diversas, teve como
 

proposito exatamente permitir que todos os segmentos eleitos pelo legislador como atividade
 

de apoio - pesquisa, ensino eextensio e de desenvolvimento institucional, elentffieo e
 

tecnol6gico - pudessem ser alcaneados,
 

Como ultima observacao, deve-se ressaltar que a promoyao e apoio a pos

graduacao, previsto no estatuto da FINATEC, 080 ~yao e apoio (~o'",F" ,RQS nO 201/200 - SF .:.» _ 
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ensino ou a enens8o, previsto no art. 1° da Lei n," 8.958/94. Em topico especffico.-serso 

apresentados os significados de cada urn dos termos, jli que essas definieoes constam de lei 

especifica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. 

D.3 - DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FINATEC 

De acordo com 0 relatorio de atividades do exercicio de 2002, Ultimo ano em 

que a FINATEC apresentou prestacao de contas ao Ministerio Publico, foram executados, no 

periodo, 550 (quinhentos e cinquenta) projetos; desses, 154 (cento e cinquenta e quatro) foram 

iniciados em anos anteriores, enquanto 396 (trezentos e noventa e seis) foram iniciados no 

proprio exercicio. Do total de projetos executados, consta do relat6rio que 216 (duzentos e 

dezesseis) correspondem a Editais de Fomento 0112002, 02/2002 e 03/2002. Os recursos 

globais envolvidos com os projetos totalizaram R$ 39.756.300,00 (trinta e nove milhoes, 

setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais). E 0 apoio aos projetos de fomento 

totolizaram R$ 550.506,27 (quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete 

centavos). 

o relat6rio segrega os projetos executados em seis partes. A primeira se refere 

aos editais de fomento e pesquisa (R$ 550.506,27); a segunda aos projetos de pesquisa e 

eventos apoiados pela FINATEC com auxilio financeiro de orgaos de fomento, como FAPIDF, 

CNPq, FINEP, EMBRAPA, etc (R$ 6.668.913,73); a terceira aos projetos de apoio as 
atividades desenvolvidas pela Universidade de Brasilia; a quarta aos services especializados 

desenvolvidos pela FINATEC para a Universidade de Brasilia (R$ 4.918.351,42); a quinta aos 

projetos de cooperacao entre a FINATEC e a Fundacao Universidade de Brasilia-FUB, 

envolvendo 080 apenas esta entidade, mas outras do setor publico ou privado, como, por 

exemplo, 0 IBAMA, a ELETRONORTE, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL etc (R$ 

10.568.861,97); a sexta e Ultima parte trata dos contratos de prestacao de services celebrados 

diretamente pela FINATEC para os diversos 6rgaos e entidades do setor publico e privado (R$ 

17.600.173,84). {/,: .. . 
. - -.~ - . 
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Uma analise maisdetalhada da natureza das atividades constantes do relat6rio e 

dos demais docurnentos que integram as prestacoes de contas demonstra que os projetos 

constantes da primeira, segunda e terceira partes estao compativeis com as finalidades da 

FINATEC e tambern com as atividades de apoio Ii FUB. 

Ja em rela~ao aos projetos relacionados nos demais grupos, constata-se que a 

quase totalidade das atividades desenvolvidas nao guardam rela~o de pertinencia com as 

finalidades da FINATEC, tampouco com a atividade de apoio prevista no art. 1° da Lei n.° 

8.958/94. Para demonstrar essa afirmativa, foi selecionado urn total de 20 (vinte) projetos, com 

o fun de abordar cada urn dos aspectos constantes da Portaria n,? 01, de 20 de junho de 2001, 

que instaurou 0 Inquerito Civil Publico, a compatibilidade entre essas atividades e as finalidades 

da FINATEC, alem da observancia de outros dispositivos legais que regulam a fundacao. 

Desse modo, nos itens II.3.1 a 11.3.9, seguintes, serao analisados os projetos 

executados pela FINATEC nos contratos celebrados diretamente com a FUB, com fundamento 

no art. 1° da Lei n," 8.58/94, e naqueles em que a FUB figurou como contratada e a FINATEC 

como executora (interveniente). Em seguida, nos itens II.3.lO a 11.3.15, analisar-se-a os 

contratos celebrados diretamente pela FINATEC com orgaos publicos ou privados, sem 

qualquer participacao da FUB. 

D.3.1 - CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUB E A 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUAIuA-INFRAERO, COM INTERVENIENCIA DA 

FINATEC 

Desde 0 exercfcio de 19952
, a FINATEC figurou como executora em inUmeros 

contratos celebrados entre a FUB e a INFRAERO, nos quais constaram os mais diversos 

2 Contratos: 029-ST/95/00I, 042-ST/95/00I, 015-ST/96/00I, 016-ST/96/00I, 044-ST/96/00I, 046-ST/96/00I, 
050-ST/96/00I, 052-ST/95/00I, 053-ST/96/00I, 054-ST/95/00I, 062-ST/96/00I, 063-ST/96/00I, 082
ST/96/001, 112-ST/96/00I, 119-ST/96/00I, 151-ST/96/00J, 001, 187-ST/96/00I, 
dentre outros ce)ebrado~~ _ RQS nO 201/2007 • SF 
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objetos, como 0 desenvolvimento de redes de complexos aeroportuarios, implantaeao e 

desenvolvimento de sistemas, dentre outros, 

Em todos esses contratos, celebrados com dispensa de lic~llo (inciso XIII, do 

art. 24 da Lei n, 0 8.666/93), nlio lui uma descricao pormenorizada do objeto. Na pr6pria 

clausula que trata do objeto, consta uma subclausula mencionando que os services a serem 

executados serao especificaclos em Ordens de Services, emitidas pela INFRAERO. 

ReIativamente a esse aspecto, e importante mencionar a Decisllo n," 49212002 - Plenario do 

TnbunaI de Contas da Uniao, a quaI, em seus itens 8.1.8.1 e 8.1.8.4, contem as seguintes 

determinacoes: 

"8.1.8.1 - discrimine ern c Lausu l.a contratual 0 obj eto de modo 

preciso, corn todos os seus elemen~os caracterizadores 

quantitativa e qualitativarnente, ern obse rvanc.ia ao disposto no 

art. 55, inciso I, da Lei n. D 8.666/93; 

( ... ) 
8.1.8.4 - abstenha-se de celebrar contratos que estabelecam a 

execucao corn base ern Ordens de servdco emitidas a posteriori, 

sem de f i.n Lcao previa e precisa do objeto (Decisao 881/97 

Plenario, Ata 47/97, .publicada junto a Ata 52/97, item 8.3, 

'q'), podendo tais instrurnentos apenas requisitarem a execucao 

de parcelas de servicos ja. definidos no contrato". 

Na verdade, essa sistematica de incluir no contrato clausula generica, sem uma 

especificacao precisa do objeto, tern como unico e exclusivo prop6sito violar 0 dispositivo da 

lei de licitacoes e contratos (inciso XIII, art. 24, da Lei n,0 8.666/93), ja que tais services, se 

devidamente discriminados, nao poderiam ser enquadrados no referido dispositivo legal, uma 

vez tratar-se de prestacao de services sem qualquer reIayao com a "pesquisa, ensino ou 

desenvolvimento institucionaI". 

Para demonstrar a veracidade dessa afirmativa, apresentaremos, a seguir, 0 caso 

especifico do Contrato n, 0 125-ST/97/001. De acordo com a Clausula Primeira, esse contrato 

teve como objeto "a implantaeao do Sistema SUCOTAP - Sistema Unificaclo de Arrecadaeao e 

Cobranca de Tarifas Aeroportuarias, na 

14 
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Segundo a descricao ponnenorizada das atividades desenvolvidas pela FINATEC no "cohirato 
em referencia, a execucao compreendeu sete etapas, das quais mencionamos as seguintes: 

•	 instalac;:ao e d~sponibilizac;:ao dos equipamentos, softwares, 

sistemas operacionais e recursos da rede; 

•	 implementac;:ao dos programas para migrac;:ao de dados 

disponiveis em arquivos ASCI"!; 

•	 treinamento da equipe tecnica e usuArio final nos sistemas; 

•	 treinamento da equipe tecnica para utilizac;:ao do Visual Basic 

4; 

•	 coLocacao do SUCOTAP em regime de produc;:ao/paralelo (piloto) 

na Sede, 7 Centros de Neg6cios e DAC; 

•	 desenvolvimento dos seguintes relat6rios: receita Pan por 

classe, receita Pan por aeroporto, receita Pan por FIR; 

•	 teste nas aplicac;:Oes SUCOTAP X CONTABILIDADE; 

•	 suporte tecnico. 

A primeira conclusao que se pode extrair dessas atividades e que 0 objeto do 

contrato se refere (mica e exclusivamente a prestacao de services na area de informatica, nao 

restando configurada a hip6tese do inciso XIII, do art. 24 da Lei n.° 8.666/93. 0 proprio 

Tribunal de Contas da Uniao, em contrato celebrado entre este Tribunal e a PUB, em que a 

FINATEC figurou como interveniente, visando a prestacao de services de informatica, por 

meio da Decisao n." 612/1998 - Plenario, decidiu negar aprovacao aos tennos aditivos do 

ajuste firmado e estabelecer 0 seguinte entendimento: 

"8.2. firmar entendimento no sentido da necessidade da 

realizac;:ao de licitac;:ao para a adoc;:ao de procedimentos que visem 

a terceirizac;:ao das atividades do Tribunal, inclusive na Area de 

informatica". 

Embora 0 exemplo apresentado acima tenha sido colocado em evidencia por se 

tratar de urn convenio firmado com a PUB e em que a pr6pria FINATEC figurou como 

interveniente, enecessario frisar que esse entendimento faz parte M muito do posicionamento 

jurisprudencial da Corte de Contas, cabendo mencionar a Decisao n.0 657/97 - Plenario, em 

que 0 Tribunal determinou a urn 6rgao estatal que "adote as providencias necessarias.qs 
. RQS nO 201/2007 • SF ._.r. 
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exato cumprimento do disposto no art. 37, inciso XXI da Carta Magna e nos a~:~2lYe 3° 
da Lei n" 8.666193, promovendo a realiza~io do competente procedimento Hcitatorio para 

a contrata~o dos seni~os de processamento de dados, ante a existencia de diversas 

empresas habiHtadas a prestar esse tipo de servleo" 

Alem do aspecto apontado acima, e forcoso concluir que a atividade objeto do 

contrato em referencia nao guarda qualquer relacao de pertineneia com as finalidades da 

FINATEC, que e 0 «·.JeIlvolvimento cientifico e tecnol6gico, a transfereneia de tecnologia, a 

pos-graduacao e a pesquisa. Essas atividades representam, na essencia, desenvolvimento de 

atividade economica organizada, cujo fun e apenas a captacao de recursos para a fi.mdayao, 

utilizando-se, de forma obliqua e indevida, do dispositivo da Lei n," 8.666/93. 

Porem, lui urn dado importante em relacso aat~o da FINATEC no contrato 

INFRAERO que merece ser destacado. Para executar 0 objeto dos contratos celebrados entre a 

FUB e a INFRAERO. a fundacao contou com os services de uma empresa que atua na area de 

informatica no Distrito Federal, a SYLOGIC SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA 

LTDA, que posterionnente iria mudar a sua denorninacao para lOS INFORMATICA 

ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA. 

Desde 0 primeiro contrato celebrado entre a FUB e a INFRAERO, no ano de 

1995, a FINATEC reaHzou pagamentos em favor da empresa acima referenciada, sem 

qualquer procedimento previa para contrataeao, em valores superiores a R$ 

11.000.000,00 (ONZE MILHOES DE REAIS), confonne podera ser constatado na Tabela 

abaixo. Todos esses desembolsos foram realizados na conta corrente 0.0 437.772-9, agencia 

3603-X, :nantida no Banco do Brasil: 

26107195 259.000,00 PAGAMENTO NOTAFISCALSYLOGIC 

24108195 144.835,00 PG NF SYLOGIC 

20lO9I95 164.033,40 PG NF SYLOGIC 

11/10195 12.612,00 PG NF SYLOGIC 

11/10195 35.033,00 PG NF SYLOGIC 

11/10195 42.040,00 PG NF SYLOGIC 

11110195 84.320,00 PG NFSYL 
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11/10195 94.454,00 PGNF SYLOGIC "" -~-
.,.., 

24/10195 164.033,00 PG NF SYlOGIC 

14/11195 274.816,00 PG NF SYLOOIC 51ST. SERV INFORM 

21/11195 164.033,00 PG NF SYLOOIC SIST. SERVINFORM 

11/12195 274.816,tIO PG NF SYlOGIC 

18112195 108.866,00 PG NF SYLOOIC 

22/12195 212.033,00 PG NF SYLOOIC 

27/12195 800,00 PG NF SYLOOIC 

10101196 ,. 274.824,00 PG NF SYLOOIC LTDA 

23101196 .. 196.033,00 PGNF snose LTDA 

07102196 225.176,00 PG NF SYLOGIC LTDA 

21102196 109.540,00 PG NFSYLOGIC 

27102196 32.000,00 PG NF SYLOOIC 

13103196 224.376,00 PG NF SYLOGIC 

21103196 121.931,10 PG NFSYLOGIC 

25103196 15.218,30 PG NF SYLOGIC 

02104196 71.000,00 PG NF SYLOGIC 

10lO4I96 32.000,00 PG NF SYLOGIC 

15104196 140.135,00 PG NF SYLOGIC SIS E SERVINF 

15104196 56.214,00 PG NF SYLOGIC 

25104196 119.318,30 PG NFSYLOGIC 

07105196 32.000,00 PG NF SYLOGIC 

07105196 154.800,00 PG NF SYLOGIC 

23105196 42.020,00 PG NF SYLOGIC 

31105196 137.600,00 PG NF SYLOOIC 

31105196 47.858,30 PG NF SYLOOIC 

17J06196 3.629,99 PG NF SYLOGIC 

19J06196 32.000,00 PG NF SYLOGIC 

01107196 397.798,30 PG NF SYLOGIC SIST E SERVINF 

19107196 6.999.25 PG NF SYLOGIC 

25107196 12.302,00 PG NF lOS - INF ORG E SISTEMAS 

31107196 11.950,00 PG NF lOS - INF ORG E SISTEMA ROS r0201/2007 - SF 
02lO8I96 .95.945,20PG lOS - INFORG E SIST LTDA 

PI ·ONGs 
16109196 162.013,21 PG NF lOS INF ORGE SIST LTDA 

24109196 20.262,40 PG NF lOS INF.ORG. E SISTEMAS Fls~ N0 105 
25109196 87.990,40 PG NF lOS INF.ORG. E SISTEMAS . 

07/10196 6.937,60 PG NF lOS INF.ORG. E SISTEMAS r, 89... c' 

17/10196 35.057,60 PG lOS INFORMATICA '""v.... - ..-

22/10196 19.840,00 PG NF lOS INF.ORG. E SIST. LTDA 

..... ". 
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30110196 251.830,40 PG NF 105 INF.ORG.E 51ST. LTDA 

08111/96 34.424,00 PGNF lOS INFORMATICA 

18111/96 622,35 PG NF 105 INF.ORG. SISTEMAS 

25111/96 1.326,52 PG NF 105 INF.ORG.51ST. LTDA 

29111/96 390.440,00 PG NF 105 INFORMATICA 

04112196 19.840,00 PG NF 105 INF.ORG. 51ST. LTDA 

30112196 48.160,00PG NF 105 INF.ORG.E 51ST. LTDA 

16101/97 69.816,00 CH.477634 NF 105 INFORMATICA 

27101/97 144.480,00 CH.#'7noo NF 105 INFORMATICA 

26102/97 28.264,00 CH.'. ;'814 NF 105 INF.ORG.E51ST 

05103197 17.200,00 CH.477839 NF 105 ORG. E SISTEMAS 

26103197 91.520,00 CH.477867 NF 105 INFORMATICA 

27/03197 13.760,00 CH.477883 NF 105 INF.ORG.E SIS 

08104/97 144.480,00 CH 477904 NF 105 INF.ORG.E SIS. 

17/04/97 251.120,00 CH477930NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

23104197 135.880,00 CH477849105 INF.ORG.E 5IST.LTD 

23104/97 28.264,00 CH477851 NF 105 INF.ORG.E SIT. 

29/04197 192.640,00 CH 477970NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

09105197 30.960,00 CH 477996NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

22105197 192.640,00 CH 986290 NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

02106197 15.480,00 CH 478027 NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

13106197 110.193,60 CH478064 NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

30/06197 126.334,80 CH478105NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

29107/97 80.033,29 CH 478124NF 105 INF.ORG.5ISTEMA 

05lO8I97 114.594,72 CH478163NF 105 INF.ORG E SISTE 

07108197 33.260,00 CH 478170 NF 105 INF.ORG.E 51ST. 

20lO8I97 216.720,00 CH 478180 NF 105 INFORM.ORG.515T 

25108197 216.720,00 CH.478182 NF 105 INF.ORG. 51ST 

05109197 114.558,64 CH478201 NF 105 INF.ORG.SI5T. 

08lO9I97 23.946,73 CH478203105 INF.ORG.E 51ST. 

26109/97 63.256,00CH 478257 NF 105 INFORMATICA ORG 

30lO9I97 41.872,00CH 478261 NF 105 INF.ORG.SIST. 
" 

30109/97 39.138,00 CH478272105 INFORMATICA RQS ro 201/2007 • SF 
14/10197 60.497,47 CH 478276NF 105 INF.ORGANIZA€AO PI - ONGs 
17110197 59.768,60CH478286NF 105 INFO.ORG.SI5TE. 

28110197 201.240,00 CH478321 105 INFORMATICA ORG.SI 1"15. NU 1n~ 
14111/97 123.599,30 CH478366NF lOS INFO.ORG.E 51ST I - , 

19111/97 243.544,32 CH 478378NF 105 INFO.ORG.E 51ST 
' nor 089 -

12112/97 89.561,40 CH478409NF 105 INFORMATICA ORG 
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2411.<'197 428.637,51 CH 478433105 INFORMATICA 

24112/97 50.604,80 CH478431 lOS INFORMATICA 

24112197 39.138,00 CH 478432 lOS INFORMATICA 

05101198 89.927,044 CH 478461105 INFORMATICA 

06J01/98 54.347,36CH 478464 105 INFORMATICA 

10102198 50.604,80 CH 478582NF lOS INFORM. ORGANI 

10102198 151.014,40 CH47858:4 NF lOS INFORM.ORG E SE 

10lO2I98 83.418,76 CH478583lOS INFORM.ORG.E SERVI 

06103198 97.048,21 CH 478669NF 105 INFO.ORG.SISTE ., 
10103198 83.642,64 CH478673105 INF{. .'RG.SISTEMAS 

30103198 79.439,70 CH 478716NF 105 INFORMATICA ORG 

02104198 181.217,26 CH 478719105 INFO.ORG. 51ST. 

22I04J98 326.028,80 CH478624lOS 

03107198 636,97 CH 478n1 IR 105 INFO.NF033 

03107/98 41.828,03 CH478780NF 105 INFORMATICA 033 

03107198 100.000,00 CH 478722NF lOS INFO.PARCIAL 

08107198 2.445,21 CH 478730IR NF344 105 INFORMAT 

08107/98 82.388,01 CH 478726NF 335105 INFORMATICA 

08107/98 60.569,21 CH 478730NF 344 105 INFORMATIC 

08107/98 29.436,04 CH478728NF 304 105 

08107198 1.254,63CH 478727IR lOS INFOR.335 

08107/98 448,26 CH 478729IR NF 304 105 

10111.'98 578,46 CH 478788IR 105 INFORMATICA 

10111/98 37.985,83 CH478787NF 105 INFORMATICA 

04101199 15.100,38 PGTO.NF. 0403 lOS INFORMATICA CH.478842 

04101199 15.208,01 PGTO.NF. 376 lOS INF. CH 478846 

04101199 63.503,82 PGTO.NF. 371 lOS INFORMATICA CH. 478884 

15101199 37.376,02 PGNF 366 105 CH 478849 

15101199 24.995,45 PG NF 397 lOS CH 478851 

TOTAL 11.251.304,50 

Por sua vez, a empresa lOS INFORMATICA apresenta algumas 

particularidades a partir do momento em que iniciou sua relayAo contratual com a FINATEC. 

Confonne contrato social obtido junto a Junta Comercial do Distrito Federal, essa empresa 

iniciou suas atividades em lOde dezembro de 1993 - portanto, menos de dois anos antes de 

iniciar a prestacao de services no contrato INFRAERO -, tendo sido constituida com urn 

capital social, a vaIores atuais, de R$ 46.972,03 (qwl}:eDita..l~cis..mi~:lWo~ntos e setenta e 
RQS nO 201/2007 - SF ~qc:. 
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dois reais e tres centavos)', Em 23 de ;'.bril de 1996, os s6cios realizaram alteraeao no objeto 

social e na denominacao da pessoa juridica. No aoo seguinte, em 26 de juoho de 1997, ou 

seja, dois aoos apcSs iniciar suas atividades de presta~io de servi~os para a FINATEe, 0 

capital social da empresa foi aumeotado para R$ 1.5000.000,00 (UM MILHAO E 

QUINHENTOS MIL REAlS). 

Cabe ressaltar, outrossim, que essa sistematica de subcontratar empresas 

privadas para executar 0 objeto dos contratos em que a FUB ou a FIN./ j'EC figuram como 

contratadas tomou-se uma constante em quase todos os contratos de prestacao de services em 

que a FINATEC figurou como executora, conforme sera demonstrado em t6picos seguintes. 

Por uma via obliqua, percebe-se que 0 dispositivo constante do inciso XIII do art. 24 da Lei n," 

8.666/93 acaba sendo totalmente violado. Primeiro, porque esses services Dio se enquadram 

em qualquer das hip6teses da dispensa, uma vez tratarem-se de services disponibilizados no 

mercado por empresas do ramo de informatica, a exemplo da lOS INFORMATICA, que foi a 

verdadeira executora dos contratos celebrados; segundo, porque a dispensa de Iicita~, com 

amparo no dispositivo retromencionado, confere ao contrato a natureza intuitu personae, ou 

seja, 0 cumprimento da prestacao s6 podera ser reaIizada pelo proprio co ntratado, sem 

qualquer possibilidade de transferencia para terceiro. 

Vale Iembrar que esse entendimento eacompanhado pelo Tribunal de Contas da 

Uniao, conforme se pode constatar da recomendacao constante da Decisao n," 49212002 - 1

Camara, verbis: 

"abster-se de efetuar dispensa de licita9ao com fulcro no art. 

24 inciso XIII da Lei 8666/93 ou no art. 1 0 da Lei 8958/94 

quando nao existir estrita conexao entre 0 se.rvfco a adquirir 

pela administra9ao e as atividades de pesquisa, ensino, extensao 

ou desenvolvimento institucional precipuamente desenvolvidas 

pela institui9ao contratada, sendo vedada a referida contrata9ao 

quando 0 produto ou servi90 nao for diretamente realizado pela 

Lnst Ltudcao benefLcda rd a da dispensa ou esta atuar apenas como 

intermediaria entre 0 contratante e outra institui9ao provedora 

?~. 
3 Utilizou-se a Tabelaoficial do TJDFpara atualizaeao do valor. RQS nO 201/2007 • SF ~. 
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dos servic;:os, devendo ainda ficar demonstrado nos autos q~a' 

entidade contratada alem de ser brasileira, sem fins 

lucrativos, detentora de inquestionavel reputac;:ao etico

profissional e incurnbida regimental e estatutariarnente do 

ensino, da pesquisa ou do desenvolvimento institucional - tern 

capacidade de executar, corn sua pr6pria estrutura e de acordo 

corn suas cornpetencias, 0 objeto do contrato, (Decisao 252/1999, 

Ata 19/99 - Plenario; Decisao 881/97 - Plenario". 

E born que fique claro que a irregularidade nao abrange apenas aFT.; 1, que 

celebrou contrato com dispensa de lic~o, sem ter capacidade de executa-lo. Ela se estende 

tambem aFINATEC, que figurou em todos os contratos como executora e que, asemelhanea 

da FUB, nao tinha condicoes de executar 0 objeto, tanto assim que subcontratou a empresa 

lOS INFORMATICA para prestar os services. A funyao da FINATEC nesse processo foi de 

mera intermediaria, para tanto cobrando taxas de administracao, que variaram de 5% a 10% do 

valor global. 

Ora, se entre 0 contratante e 0 efetivo prestador de services existem dois 

intermediaries - FUB e FINATEC -, e ambos cobram taxas de administracao pela 

intermediacao, que variam de 5% e 100,/0, e evidente que ha urn enorme prejuizo para a 

administracao publica contratante, porque 0 ato tomou-se antieconomico, alem do fato de a 

FINATEC estar sendo indevidamente utilizada para fins outros que 113:0 aqueles para os quais 

fora constituida. 

naz - CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUB E A 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOSIECf, COM INTERVENrENCIA DA FINATEC 

Nesse contrato, datado de 13 de maio de 1998, celebrado com dispensa de 

licitayao (inciso XIII, art. 24, da Lei n.0 8.666/93), a semelhanca do que ocorreu no ajuste 

celebrado com a INFRAERO, a FUB figurou como contratada e a FINATEC como executora. 

Em seu objeto, constam atividades como recrutamento e seleyao de pessoal (concurso publico), 

treinamento especifico de pessoaI, desenvolvimento de recursos humanos, programas de 
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atualizacao de conhecimentos de educacao continuada, sistema de avaliacao da efetividade do 

treinamemo e prestacaode services de informatica e telematica, Alem dos services descritos na 

clausula que trata do objeto, M wna clausula especifica que preve a possibilidade de serem 

editadas Ordens de Service detalhando os projetos, m6dulos e etapas a serem desenvolvidas. 

Durante a execueao, foram expedidas varias Ordens de Service, das quais 

constam atividades como desenvolvimento, implantayio e manutencao dos sistemas, 

desenvolvimento de programas, suporte e administracao de redes, suporte basico, traducao de 

textos frances/portugues, c6pia e encadernacao, revisao de texto, elaboracao e impressao de 

material de treinamento, impressao de calendario de bolso, prestayao de services de 

consultoria, elaboracao de projeto geral de produtos editoriais com apresentacao fisica, 

tratamento de linguagem e producao grafica complementar da Revista Correio Hoje e producao 

grafica de urn numero da revista tecnica da ESAP, dentre outras tantas atividades. 

Pela descricao, ainda que sucinta, das atividades desenvolvidas nesse contrato, 

percebe-se claramente que se trata de prestaeao de services na area de informatica e 

desenvolvimento de recursos humanos, atividades estas totalmente estranhas apesquisa, ensino 

ou mesmo de desenvolvimento institucional, ficando patente, mais uma vez, que tanto a FUB 

como a FINATEC estao se utilizando indcvidamente de urn permissivo legal (0 inciso XIII, art. 

24 da Lei n° 8.666/93) para celebrar contratos com 6rgaos publicos, ate mesmo porque tais 

atividades estao fora do ambito de atuayao da FINATEC (executora). 

Tambem nesse ajuste houve subcontratacao de empresas para prestar services na 

area de informatica, como a CTIS INFORMATICA LTDA (notas :fiscais anexas), alem de 

pessoas fisicas e empresas graficas, todas visando a execucao das etapas dos projetos de 

treinamento e aperfeicoamento de recursos humanos. Sobre os valores gerenciados, a 

FINATEC cobrou taxa de administraya~, que variou em percentuais de 5% e lc:.~ . 
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ll.3.3 - CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUB E FINATEC

APOIO INSTITUCIONAL As ATIVIDADES DO;CESPE 

o contrato em referencia, clatado de 14 de abril de 1998, teve valor estimado em 

R$ 15.000.000,00 (quinze milhoes de reais). Foi celebrado com dispensa de licitayao, nos 

termos do art. 1° cia Lei n," 8.958/94 e do inciso XIII, art. 24 cia Lei n," 8.666/93, e teve como 

objeto "a prestacao de apoio pela CONTRATADA ao desenvolvimento institucional cia FOB 

relacionado as atividades desenvolvidas pelo Centro de Se~ e de Promocao de Eventos

CESPE". A clausula seguncla desse contrato menciona que 0 objeto sera executado de forma 

direta ou indireta pela contratada, de acordo com as Ordens de Services especificas, sendo 

oportuno ressaltar a cobranca de taxa de administracao de 5% por parte cia FINATEC pela 

execucao do ajuste. 

Antes mesmo de descrevermos as atividades que foram desenvolvidas nesse 

contrato, cumpre-nos assinalar que a FINATEC nio poderia celebrar contrato com a FUB 

para prestar apoio a projetos na area de desenvolvimento institucional, uma vez que 

entre as suas finalidades nao ha previsao para prestar tal apoio a IFES, conforme 

expressamente exige 0 art. 1° da Lei n," 8.958/94. Desse modo, resta configuracla a primeira 

irregularidade no termo finnado entre as duas instituiyaes. 

Mas 0 fato ma.is grave e que as atividades constantes do objeto do contrato 

serviram, na verdade, para abrigar outras ativiclades totalmente distintas daquelas, conforme 

podera ser constatado nas Ordens de Service a ° 002198, 005/98 e 006/98, que discriminam a 

prestacao de services que nao guardam qualquer relayAo de pertinencia com 0 desenvolvimento 

institucional cia FOB - atividades estas que, repita-se, a FINATEC nao poderia desenvolver 

-, conforme passaremos a descrever, aincla que de forma sucinta: 

•	 desenvolvimento de acees vol t.adas para 0 aperfeicoarnento das 

tecnicas de comunicaCao utilizadas no recenseamento dos 

servidores da Secretaria de EducaCao do Estado da Bahia, 

visando a atualizacao cadastral do Sistema Integrado de 

Recursos Hurnanos e 0 aperfeicoamento dos sistemas 

inforrnatizados da 
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• prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnic~-"nas-"" 

"	 areas de jornalismo, biblioteconomia, medico-odonto16gico e 

revfsao de textos, atendendo os contratos firmados entre a 

Fundacao Universidade de Brasilia e 0 Tribunal Superior 

Eleitoral e 0 Supremo Tribunal Federal; 

•	 prestacao de servicos tecnico-especializados, voltados a 
realizacao do Programa de Melhoria do Atendimento na 

Previdencia Social, atendendo 0 contrato firmado entre a 

Fundacao Universidade de Brasilia e 0 Insti tuto Nacional do 

Seguro Social-INSS. 

Pela descricao acima, epossivel concluir, sem qualquer esforco de interpretaeao, 

que 0 contrato celebrado entre a FUB e a FINATEC foi urn verdadeiro "guarda-chuva" para 

que a FINATEC desenvolvesse imimeras atividades inerentes a contratos firmados entre a FUB 

e orgaos publicos, como 0 STF, 0 TSE, 0 INSS, sem qualquer preocupacao com 0 fato de que 

essas atividades nao guardavam qualquer relayao com 0 pennissivo legal - art. 10 da Lei n.0 

8.958/94 e inciso XIII, art. 24, da Lei n," 8.666/93. 

Alem do aspecto abordado acima, de que 0 objeto nao guarda re~o com 0 

ambito material dos dispositivos que dispensam a licitacao, tampouco com os :fins da 

FINATEC, constatou-se que para a sua execucao a fundayao subcontratou empresas privadas, 

como ocorreu no caso da GRAO INFORMATICA & ORGANIZA<;AO LTDA, que fomeceu 

os services de mao-de-obra, telefonia e transporte para 0 recenseamento da Secretaria de 

Educacao do Estado da Bahia; da TRILHA SISTEMAS DE COMUNICA<;OES LTDA, que 

implantou e operacionalizou a central de atendimento ao recenseamento; e imimeros 

empregados contratados para executar services nas areas de jornalismo, medica, odontologia, 

visando aprestacao de services nos contratos celebrados entre a FUB e 0 STF e 0 TSE. 

0.3.4 - CONTRATO N.- 23106.009779199-31, CELEBRADO 

ENTRE A FUB E FINATEe - PRESTA«;AO DE SERVI«;OS 

TECNICO ESPECIALlZADOS 

o contrato em referencia, datado de 14 de abril de 1999, estimado em ~ 

21.000.000,00 (vinte	 e urn milhoes de reais), teve ." ~ao de serv~'~QS 
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tecnico-especializades, com vista ao apoio pels FINATEC ao 

ins~itucional da FUB relacionades as atividades desenvolvidas pelo Centro de Sel~o e 

de Promo~o de Eventos-CESPE", com previsao de ser emitida Ordens de Service 

detalhando as atividades inerentes 80 seu objeto. Essa contratacao foi realizada com dispensa 

de licitacao, fundamentada no art. 10 da Lei n.0 8.958/94 e no inciso XIII, art. 24 da Lei n.0 

8.666/93. 

Urn fato que chama a atencao nesse contrato eobrigacao imposta aFINATEC, 

na alinea "P' da CLAuSULA SEGUNDA, onde, entre as obrigacoes da fundayao, consta a de 

''utilizar servidores da FUB/CESPE, prioritariamente, e sempre que possivel, ou de outra 

Instituicao de Ensino Superior desde que atendam 80S requisitos de experiencia e perfil para 0 

desenvolvimento dos trabalhos". No paragrafo prlmeiro da CLAuSULA SETIMA, foi 

consignado que 0 contrato sera executado de forma direta ou indireta pela FINATEC, de 

acordo com as Ordens de Service, as quais especificariam, no caso de execu~io indireta, 

hononirios cerrespondentes a, no maximo, 20% sobre os services a serem executados. 

A partir das Ordens de Service emitidas pelo CESPE (004/99, 005/99, 006/99, 

007/99, 001100, 002/00, 003/00, 004/00, 005/00, 006/00 e 001101), pode-se constatar, a 

exemplo do que se comentou sobre 0 contrato anterior, que, por tras de uma descricao 

generics do objeto, esse instrumento foi utilizado, na verdade, para que a FINATEC prestasse 

services de consuhoria em outros contratos celebrados entre a FUB e diversos 6rgaos publicos, 

como SEBRAE, INSS, MPAS, EBCT, PMDF, BACEN, MRE, conforme discriminado a 

seguir: 

• assessoria para a realizac!o .de programa editorial e promoc!o 

de eventos como suporte ao Plano de Comuni cacao Social do 

MPAS, de acordo corn as especificacOesi 

• assessoria para execucao de cursos de treinarnento e 

desenvolvimento dos servidores do BACEN, desde a fase de 

planejarnento ate a execucao das aulas, palestras e 

conferencias, contratac~o de colaboradores e de infra

estrutur~~~ 
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•	 assessoria a Comissao Nacional para as "Comemoza coes do V 

Centenario do D~scobrimento do Brasil na consecu<;:ao dos' 

objetivos definidos' na Portaria Ministerial, de 13 de junho 

de 1997, em particular no estimulo da sociedade brasileira e 

a preparacao de projetos marcos dos eventos de comemozacao 

dos 500 anos do descobrimento do Brasil; 

•	 assessoria para implantacao de normas de organizaCao de 

acervo bibliografico e t ambem prestar assistencia e 

orientacao odonto16gica para 0 Supremo Tribunal Federal 
. ,,.I	 (STF) ; 

•	 assessoramento t ecnfco nas areas de edf.t.ozacao e jornalismo 

para 0 Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 

•	 prestacao de servicos tecnico-especializados, voltados a 
realizacao do Programa de Melhoria do Atendimento na 

Prevd dericLa Social, visando a atender 0 contrato celebrado 

entre a FUB e 0 INSS. 

Pela descricao acirna, ainda que sucinta, das atividades desenvolvidas pela 

FINATEC em diversos contratos celebrados entre a FUB e os 6rgios publicos, constata-se, 

facilmente, que 0 contrato estabelecido entre a FUB e a FINATEC teve como Unico propOsito 

abrigar atividades de prestacao de services de diversas naturezas a orgaos e entidades da 

administracao publica, sem qualquer relacao de pertinencia com objetivos constantes do art. 1° 

da Lei n," 8.958/94. 

Em nenhuma das atividades desenvolvidas pela FINATEC, no presente contrato, 

e possivel estabelecer-se urna relacso com 0 apoio a projetos de "pesquisa, extensao, 

desenvolvimento cientifico e tecnoI6gico", tampouco com 0 de "desenvolvimento 

institucional", que a FINATEC nem rnesrno poderia apoiar, urna vez que 1180 fora criada para 

tal fun, como ja repetido tantas vezes no presente parecer. 

As evidencias apuradas no presente contrato dernonstram, de forma 

contundente, que tanto a FUB quanta os dirigentes da FINATEC vern utilizando esta fundacao 

para desenvolver objetivos totalmente estranhos as suas finalidades, como a prestacao de 

services de consultoria e assistencia medico-odontok . e violacso aos 

preceitos daLei n." 8.958/94. e:;::?- .	 RQS nO 201/2007 . SF 
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11.3.5- CONTRATO N.G 004196, CELEBRADO ENTRE A"--FUiJ E 

o DEPARTAMENTO NACiONAL DE PRODU<;AO MINERAL

DNPM, COM INTERVENIENCIA DA FINATEC 

Esse contrato, celebrado em 16 de dezembro de 1996, teve como objeto a 

"prestaeao de services nas 'reas de geologia e ciencias afins, ciencia da computaeao, 

telematlea e pesquisa teenologica, organiza~o e metodos e treinamento espeeffico nas 

'rea~ 'e atua~io da contratante". Entre as atividades descritas no contrato como obrigacao 

da contratada, constam a "manutenegn e produ~o dos sistemas atualmente em atividade 

DO DNPM, desenvolvimento de novos sistemas, implementa~io do planejamente 

estrategico para a inrorma~o do DNPM-1997 e 0 atendimento as demandas futuras de 

desenvolvimento, manutencae e produeae". A esse contrato foram celebrado tres termos 

aditivos, sendo 0 ultimo deles no ano de 1998. 

Embora 0 contrato celebrado fosse claro quanto as atividades a serem prestadas 

pelo executor (FINATEC), a contratante emitiu Ordens de Service (001198, 005/98, 006/98), 

especificando todas as etapas do projeto, 0 prazo para conclusao e 0 valor correspondente as 
atividades de cada uma delas. Pela descricao constantes dos documentos, percebe-se que os 

services contratados se referem exclusivamente a desenvolvimento e manutencao de sistemas e 

treinamento de recursos humanos. A pr6pria folha de pagamento dos empregados contratados 

pela FINATEe para execucao desse contrato demonstra que os profissionais pertencem, na sua 

quase totalidade, aarea de informatica. 

Alem das pessoas fisicas constantes da folha de pagamento, varias pessoas 

juridicas tambem foram contratadas pela FINATEC, seja na 10C8yao de equipamentos de 

informatica, seja na prestacao de services de digitalizacao, elaboracao e desenvolvimento de 

rotinas graficas, etc. Entre essas empresas, daremos destaque a PLANCON 

PLANEJAMENTO CONSTRU<;AO E CONSULTORIA LIDA, em cujo contrato social 

figuram como s6cios ~ORBERTO MOREIRA SOARES e Ana Amelia de Souza Mor~~ 
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Essa empresa foi constituida em 1991, e tinha como objeto atuar no ramo de 

construcac civil, engenharia, compra, venda, incorporacao e administracao de im6veis, 

loteamento de terrenos urbanos e rurais, consuhoria e services de informatica, Em 1996, houve 

uma alteracao no contrato social da empresa. Seu capital social passou de R$ 0,19 (dezenove 

centavos) para R$ 44.079,81 (quarenta e quatro mil, setenta e nove reais e oitenta e wn 

centavos), e ao seu objeto social foram acrescidas as .seguintes atividades: aluguel e avaliacao 

de im6veis, consultoria de infonnatica, planejamento e desenvolvimento de sistemas Da 
,,'-' 

area de infonnati,;·.~e locatio de equipamentos de informatiea. 

Curiosamente, em pouco tempo depois, a PLANCON passou a prestar services 

aFINATEC na area de informatica, sobretudo na Ioca~ao de equipamentos de lnformatlca, 

confurrne demonstram alguns dos pagamentos realizados para a referida empresa no contrato 

DNPM, por intermedio das contas 437.665-X e 8.183-3, agenda 3603-X, Banco do Brasil: 

DATA VALOR DESC~AO 

07/11197 29.436,00 NF 008 - PlANCON 

11/12197 31.589,25 NF 010 - PLANCON 

26J03J98 26.500,00 NF 016 - 'PLANCON 

26J03J98 31.860,00 NF 017 - PlANCON 

19107/98 39.800,00 NF 023 - PlANCON 

28108198 53.000,00 NF 024  PLANCON 

21109/98 53.000,00 NF 025 - PlANCON 

28106199 26.102,50 NF 026 - PlANCON 

30111/99 112.300,00 NF 128, 129, 130 - PlANCON 

06111100 212.229,00 NF 142, 143, 144, 145, 146, 147· PLANCON 

Embora pareea controverso 0 fate de uma empresa que atue no ramo de 

informatica, sobretudo na loca~o de equipamentos, ser possuidora de wn capital considerado 

irrelevante para a natureza dos services que presta - 0 mesmo raciocinio pode ser feito em 

relacao aos valores pagos pela FINATEC pelos services prestados, conforrne Tabela acima-, 

e importante ressaltar que, segundo informacoes constantes dos autos, a PLANCON Ilio 

possuia empregados registrados a epoca em que rnantinha relacoes contratuais com a 
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Nao bastasse 0 fato apontado acima relativamente a empresa PLANC6"": ~:~ . 

analise dos registros contabeis cia FINATEC demonstra que 0 Sr. NORBERTO MOREIRA 

SOARES tambem figurou como prestador autonomo de services em varies contratos, em 

especial no projeto DNPM, tendo recebido 80 longo de alguns anos, entre outros, os seguintes 

pagamentos: 

DATA VALOR CONTA CORRENTE 

22""1/96 6.545,00 437.528-9 

----r";1196 2.355,00 437.528-9 

18104196 10.115,00 437.528-9 

19104/96 3.885,00 437.528-9 

30lO4I96 14.000,00 437.528-9 

02J05/96 6.000,00 437.528-9 

04109/97 5.131,00 437.99~ 

05lO9I97 5.131,00 437.665-x 

10111/97 11.452,75 437.665-x 

15112/97 11.452,75 437.665-x 

09101/98 11.099,97 437.66~x 

16102198 11.099,97 437.665-x 

26103198 10.739,97 437.781-8 

26103198 23.359,95 437.781-8 

25105198 11.099,97 437.781-8 

26I08f99 27.300,00 437.66~X 

26110199 11.707,48 8.183-3 

25111199 11.707,48 8.183-3 

13101/00 11.707,48 8.183-3 

17102100 11.707,48 8.183-3 

01lO6lOO 17.370,00 8.183-3 

01lO6lOO 17.370,00 8.183-3 

18107/00 11.700,00 8.183-3 

18107/00 11.340,00 8.1a3-3 
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cntenos a ensejar subcontrataeao de empresas, DO ambIto da FINATEC, para prestar services 

em contratos nos quais a fundacao ja figura como executora. 

Mesmo exercendo, DO contrato, a posi~ de CONTRATADA, a FUB 1180 

exerceu qualquer fiscalizacao sobre os procedimentos utilizadospela FINATEC, executora dos 

contratos. Nao ha qualquer observancia das normas gerais de contratacao de services, 

confonne preceitua 0 inciso I, art. 3°, da Lei n.° 8.958/94, tampouco para 0 fato de que os 

recursos inerentes a esses contratos mantem sua natureza publica, uma vez que a FUB euma 

fun~o publica, submetida, portanto, aos preceitos do inciso XXI, art. 37, da Constituieao 

"Federal. 

Relativarnente aadministracao da FINATEC, fica patente que MO ha qualquer 

preocupacao quanto ao fato de ser vedada a subcontratacao na especie, jei que a fundacao 

figura ora como contratada ora como interveniente. As operacoes envolvendo a empresa 

PLANCON eurn dos muitos exemplos que serao demonstrados neste trabalho onde empresas 

em que os prestadores de services a FINATEC figuram como s6cios sao contratadas para 

prestarem services sem que ao menos apresentassemestrutura para tanto (capital, pessoal, etc). 

D.3.6 - CONTRATO CELEBRADO ENTRE FUB E FINATEC 

APOIO OPERACIONAL AO COMPLEXO DE SERVIC;OS 

AUTOMOTIVOS 

o contrato em referencia foi celebrado em lOde setembro de 1998, tendo por 

objeto "a presta~iio de servieos pela CONTRATADA, com vista ao apoio operacional ao 

complexo de servieos automotivos da CONTRATANTE, que abrange 0 posto de 

abastecimento de combustiveis, centrais de lu~rifica~iio e de lavagem de vefeules, 

borracha ria , loja de cenvenlencla, unidade de alimenta~o e outros que se fizerem 

necessaries". Em contrapartida 80S services prestados, a FINATEC obteve uma 
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sobre 0 total da Coiba de pagamento, incluindo encargos", conforme alinea "d" da 

CL\USULA QUARTA 

Para a execucao do presente contrato, a FINATEC contratou pessoal para 

prestar services em diversas fun~es, como frentistas, atendente, assistente e auxiliar 

administrativo, trocador, trocador de oleo, tecnico ern contabilidade, alem de realizar 

pagamentos referentes a todo 0 empreendimento, como agua, luz, telefone, dentre outras 

despesas. 

A abordagem dos aspectos desse contrato tern como proposito demonstrar 0 

quanta os limites estabelecidos pelas normas juridicas tem sido ignorados tanto pela FUB 

quanto pelos dirigentes da FINATEC, tudo em detrimento de uma politica que tern como 

proposito arrecadar recursos para essas entidades, sem qualquer preocupacao com os meios 

utilizados. Chega a ser absurdo 0 fato de a FUB dar ensejo a urn empreendimento 

exclusivamente comercial, 0 qual, posteriormente, e repassado a uma fundacao de apoio, 

visando unica e exclusivamente arrecadar recursos, nao obstante a infundada alegacao da 

FINATEC de que tal atividade esta inserida nos projetos de desenvolvimento institucional, que 

ela sequer poderia apoiar. 

E aqui nao ha que se argurnentar que a observancia das normas de licitacoes e 

contratos estao restritas apenas a FUB, como sustentaram os dirigentes da FINATEC na 

prestacao de contas do exercicio de 1998 (procedimento n," 195/97-PJFEIS). A FINATEC, 

:" .' quando celebrar contrato com dispensa de licita9ao, fundamentado no inciso XIII do art. 24 da 

Lei n." 8.666/93, deve observar atentamente se as atividades inerentes ao objeto do contrato 

guardam relacao de pertinencia com as suas finalidades, caso contrario estarao os dirigentes 

violando nao apenas 0 dispositivo constante da lei de licita90es e contratos, mas, 

principalmente, 0 estatuto da pessoa juridica, porque estarao utilizando-a para realiza.r 

atividades totalmente estranhas as finalidades para as quais fora constituida. 

Ha que se ressaltar que 0 Tribunal de Contas da Uniao, por meio da Decisao n.0 

030/02 - Plenario, ja apontou irregularidade nessa contratacao, verbis: 112- r 
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"Os serviQos objeto dos contratos D. o 2988/99-63 

operaciona1 ao complexo autoDlotivo), 3583/99-05 e 3455/9 -17 

(apoio logistico a manu~en~ao dos bens da FUB), conforme exame 

realizado pela Unidade Tecnica, 0&0 tem qualquer rela9&o com os 

trabalhos de pesquisa ou desenvolvi.mento institucional a que se 

refere a Lei D. 0 8.958/1994, razao pela qual faltou .. Funda~o 

Universidade de Brasilia amparo legal para a contrata~o com 

fundamento DO art. 24, inciso zrrr , cia Lei D. o 8.666/93" 

(destacamos). 
,... 

11.3.7 - CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUB E FINATEC

APOIO A REALIZA<;AO DE ASSISTENCIA ODONTOL6GICA 

INTEGRAL AOS SERVIDORES DA FUB, ATIVOS, INATIVOS, 

PENSIONISTAS E DEPENDENTES 

Contrato celebrado em 5 de julho de 1999, com dispensa de licitacao 

fundamentada no inciso XIII, art. 24, cia Lei n.0 8.666/93 e no art. 10 da Lei n.0 8.958/94. Teve 

como objeto "a presta~io de servleos, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, com 

vistas ao apoio operacional na implementaeao e no gerenciamento do plano de assistencia 

odontologies integral aos servidores da FUB, ativos, inativos, pensionistas e respectivos 

dependentes". Em contraprestacao a esse apoio, a FINATEC recebeu uma remuneraeae 

correspondente ao "percentual de 5% (cinco por eento) do total arrecadado dos reeursos 

de manuten~io repassados pela CONTRATANTE".

Entre os servieos prestados pela FINATEC nesse eontrato, figuram 

consultas, radiografias, restauraeaes, endodontia, periodontia, odontopediatria, prdtese, 

cirurgia oral menos, check-up peri6dico e contrata~o de especiaHstas e pessoal de apoio 

para a CHnica Odontologies. 

Para executar 0 referido contrato, a FINATEC contratou diversas pessoas fisicas 

nas areas administrativa e, principalmente, odontokigica (conforme folba de pagamento), alem 

de pessoas juridicas, em especialna area de protese:-'12 
.-::~~.~:::.:::;-.-----1 
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Esse contrato, a semelhanca de tantos outros apontados neste par~er,· na~>/ 
guarda qualquer relayao com as atividades de apoio constantes do art. 30 do estatuto da 

FINATEC, tampouco com aqueles objetivos constantes do art. 10 da Lei 0.0 8.958/94, ficando 

demonstrado, mais uma vez, que a FINATEC vern sendo utilizada para desenvolver atividades 

no ambito da FOB sem qualquer observancia dos limites impostos aos dirigentes pelo estatuto e 

das normas que regularn a contratacao das funday<>es de apoio pelas IFES. 

D.3.8 - CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUB E FINATEC

PRESTA~AO DE SERVI~OS DE APOJO TEC1~~lCO A 
EDITORA DA UoB 

Celebrado em 26 de junho de 1998, 0 contrato em tela teve como objeto "a 

prestacao de apoio pela CONTRATADA 80 desenvolvimento institucional da FUB 

relacionado as atividades desenvolvidas pela Editora Universidade de Brasilia". 0 valor 

estimado desse ajuste foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), recursos estes procedentes 

do orcamento da Editora, 

Contudo, como amplarnente comentado em t6picos anteriores, a FINATEC, por 

forca de norma estatutaria, 080 tern como finalidade de dar apoio projeto de "desenvolvimento 

institucional", razao pela qual essa contratacao foi realizada em total violayao anorma juridica 

constante do inciso XIII, art. 24, da Lei 0.0 8.666/93 e do art. 10 da Lei 0.0 8.958/94. 

Alem desse aspecto, verifica-se, entre as obrigacoes da FINATEC, que figura 

nao a execucao de atividades concretas, mas a apenas pagamentos referentes a salaries e 

demais verbas decorrentes da prestacao de services, fato este que apenas reforca a ideia de que 

o contrato teve como unico prop6sito transferir a gestae financeira da Editora para a 

FINATEC, eximindo-se a FUB das normas de licita¢es e contratos a que esta obrigada a 

observar. 

Os documentos apresentados pela FINATEC demonstram que 080 houve 

subcontratacao de pessoas fisicas para execucao desse contrato. Por outro lado, M imimeras 

contratacoes de pessoas juridicas, sendo a quase tot . de delas na area de services gnifi~ 
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que apenas vern corroborar tudo que se afirmou no paragrafo anterior relativamente as normas -- .."" 
»< 

de licita~ es e contratos. 

B.3.9 - CONTRATOS CELEBRADOS PELA FUB, COM 

INTERVINIENCIA DA FINATEC, PARA REALIZA<;AO DE 

CURSOS DE POS-GRADU<;AO 

Entre os contratos celebrados pela FUB, com interveniencia da FINATEC, 

rnerecern destaque aqueles que tern como objeto a realizacao de cursos de pos-graducao. lsso 

porque, nos uhimos anos, tomou-se pratica comum no ambito da Universidade de Brasilia a 

realizacao de cursos dessa natureza, por intermedio das fimdacoes de apoio, em cujos contratos 

o 6rgao contratante realiza 0 pagarnento aFUB (contratada), a tim de que sejam ministrados 

cursos para turmas exclusivas, sendo os alunos indicados pela contratante. Para exernplificar 

essa afirmativa, serao transcritos, a seguir, alguns dos varies cursos realizados recenternente 

pela FUB, tendo como executor a FINATEC: 

10/10/2002,•	 contrato de p.rest.acao de s e rv.i cos , celebrado em 

entre FUB e UNlVERP (Universidade para 0 Desenvolvimento do 

Estado e da Regiao do Pantanal), com interveniencia da 

FINATEC, com vistas a estruturacao, desenvolvimento e 

implantacao do Projeto de Mestrado Interinstitucional em 

Linguistica, no valor de R$ 240.129,29; 

•	 contrato de pzestacao de servdcos , celebrado em 24/5/2002, 

entre a FUB, a Universidade do Estado da Bahia e 0 Centro de 

Recursos Ambientais, com interveniencia da FINATEC, com 

vistas a realizacao do curso de mestrado profissionalizante 

strictu sensu em desenvolvimento sustentavel, no valor de R$ 

460.949,00; 

•	 contrato n. o ISC02/2002, ce1ebrado em 14/4/2003, entre 0 

Tribunal de Contas da Uniao-TCU e a FINATEC, para a 

realizacao do curso de especializaCao em auditorias publicas, 

no valor de R$ 102.000,00; 

•	 convenio de cooperacao tecnica e cientifica, firmado em 

14/9/2001, entre 0 Conselho Federal e Contabilidade e a 

FINATEC, com in·terveniencia (ja FUB, da UFPB e da UFRN, ~ 
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vistas a realizacAo do curso de mestrado em contabilidade, no 

valor de R$ 110.000,00; 

•	 contrato de prestacao de serv.icos , celebrado em 21/12/2000, 

entre 0 Centro Federal de Educacao Tecno16gica de Goias e a 

FUB, com interveniencia da FINATEC, com vistas a realizacao 

do curso de mestrado profissionalizante strictu sensu em 

engenharia eletrica, no valor de R$ 270.000,00; 

•	 contrato de prestacao de servicos, celebrado em 1° de 

dezembro de 2000, entre 0 Centro de Formacao de Recursos 

Humanos/AP e a FUB, com interveniencia da FINATEC, com vista 

a est.ruturacao, Lmp.lant.acao e realizacao de uma turma de 

curso de mestrado em meio ambiente e desenvolvimento 

sustentavel opcao profissionalizante, no valor de R$ 

130.000,00. 

Uma caracteristica comum a todos esses cursos e que a FUB, contratada, nao 

executa diretarnente 0 objeto dos contratos. Todas as etapas, que vao da implantacao, 

gerenciarnento dos recursos ate a conclusao dos cursos, sao realizadas diretamente pela 

FINATEC (executora). AFUB cabe apenas as tarefas de supervisao, emissao de certificados de 

conclusao aos participantes e, em alguns casos, selecionar 0 corpo docente e indicar 0 

coordenador do curso. No entanto, 0 aspecto a ser ressaltado - e que constitui urna violacao 

de preceitos constitucionais e legais - diz respeito a cobranca por parte da FUB pela 

contraprestacao desses cursos, conforme sera demonstrado a seguir. 

...	 A Constituieao Federal, no art. 205, estabelece que a educacao e direito de 

todos e dever do Estado, elevando-a a verdadeira condicao de service publico. Mais adiante, no 

art. 206, prescreve que 0 ensino sera ministrado com base nos seguintes principios: 

"Art. 2 06 • • •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

I	 - igualdade de condicOes para 0 acesso e permanencia na 

escola; 

( ... ) 
IV - qratuidade do ensino pUblico em estabelecimentos oficiais" 

(destacarno~q~ 
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Por sua vez, 0 art. 208, V, da Lei Maior ressalta que 0 dever do Estado para 

com a educacao sera efetivado mediante a garantia de "0 acesso aos niveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criacao artistica, segundo a capacidade de cada um", 

A partir desses dispositivos, a primeira conclusao que se pode extrair e que a 

educacao, quando ministrada pelo Estado, ou seja, em estabelecimentos oficiais, devera se-Io 

de forma gratuita, uma vez que essa regra decorre, em primeiro lugar, de urn principio 

constitucionaI, que tern aplicabilidade imediata, e tambem de urn dispositivo legal, que e0 art. 

3° da Lei de Diretrizes e Bases a Educaeao Nacional-LDB. 0 segundo eque 0 acesso ao ensino 

publico deve levar em consideracao, exclusivamente, a capacidade intelectual de cada UIh, nao 

podendo softer qualquer limitayao em decorrencia da capacidade economica do cidadao, nos 

termos do que preceitua 0 ja citado inciso V do art. 208 da CF. 

Ao discorrer sobre os dispositivos constitucionais retromencionados, MARCOS 

AUGUSTO MALISKA faz as seguintes ponderacoes, verbis: 

" ( ... ) Todos os estabelecimentos de ensino publico, sej am de 

grau fundamental, medio ou superior, sao gratuitos. Se 0 Estado 

criar uma nova universidade, por exemplo, ela devera ser 

gratuita tambem. Todo investimento publico, em estabelecimentos 

publicos de ensino, implica a gratuidade de sua oferta. A 

und.ve r s edLzacao , garantida ao ensino fundamental como direito 

subjetivo pUblico, nao implica afirmar que 0 Estado possa manter 

estabelecimentos publicos de ensino medio e superior nao 

gratuitos, mas que 0 Estado promovera a universaliza<;:ao do 

ensino medio, criando escolas publicas gratuitas para suprir a 

demanda e, no tocante cO ensino superior, garantira a gratuidade 

nas Lns t i.t.uicees oficiais e fiscalizara 0 ingresso segundo a 

capacidade intelectual individual. 

( ... ) Sendo 0 ensino superior aquele que ira produzir os futuros 

lideres do pais, aqueles que sezao responsaveis pela dire<;:ao 

politica, economice , social e cultural, nao se pode, em uma 

sociedade democxa t Lca, deixar tal responsabilidade nas maos da 

iniciativa privada, at raves do ensino superior pago, pois 0 

desenvolvimento da capacidade '~S~~~o~9Sr ser limit~ 
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pelas conddcoes economicas do c i dadao , 0 unfco crLte r Lo e 0 

intelectual e e urn dever do Estado preocupar-se com a elite 

intelectual, preocupacao que deve levar em conta que a 

intelectualidade nao e reflexo da posiCao social do individuo"4 

Quanto a abrangencia do ensino superior, cabe ressaltar que a sua disciplina 

consta do Capitulo IV da LDB, em cujos arts. 44 e 45 iremos encontrar os seguintes 

dispositivos: 

Art. 44 . A educayao superior abrangera os segui.ntes cursos e 

programas: 

I - cursos seqtienc~a~s por campo de saber, de diferentes niveis 

de abrangencia, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituicoes de ensino; 

II - de graduacao, abertos a candidatos que tenham conclu:do 0 

ensino medio ou equivalente e tenham side classificados em 

processo seletivo; 

III - de p6s-graduayao, compreendendo programas de mestrado e 

dout.orado, cursos de especializacao,aperfeicoamento e outros, 

abertos a candidatos diplomados em cursos de qzaduacao e que 

atendam as exigencias das institui90es de ensino; 

IV de extensao, abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituicoes de 

ensino. 

Art. 45. A educayao superior sera ministrada em institui90es de 

ensino superior, pUblicas ou privadas, com variados graus de 

abrangencia ou especializayao" (destacamos). 

o texto legal acima transcrito, especialmente 0 art. 45, e bastante elucidativo 

quanta a questao envolvendo a realizaeao de curso de pos-graduacao por intermedio das 

fundacdes de apoio, Isso porque a Donna eclara ao afinnar que somente as IDstitui~oes de 

EDSiDO Superior, publicas ou privadas, poderao mlnistrar a educa~io superior. Desse 

modo, resta evidente a ilegalidade na fonna com que as IFES vem promovendo esses 

.. MALISKA, Marcos Augusto. 0 Direito aEdUCQfOO e Q C .. - Al e: safE. 2001. p. 209. 232
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Cl rsos de p6s-gradua~0, nio apenas no aspecto da cobran~a como criterio de acess~;k-.·_.-'
mas tambem pelo fato de que 0 pupel d~s IFES nesses curses e unica e exclusivamente . 

expedir certificados e assumir a responsabilidade pelas obriga~Oes assumidas no 

contrato, como a qualidade do curso, por exemplo. 

Essa pratica, que se tomou bastante comum no ambito da Universidade de 

Brasilia, acaba por tomar os cursos de pos-graduacao oferecidos pela instituiyao uma atividade 

totalmente privatizada, e que acaba sendo posta em pratica gracas a uma indevida atuacao das 

fundacoes de apoio, em flagrante desrespeito aos objetivos ahnejados pela Lei n," 8.958/94. que 

preve a possibilidade, apenas, de as fundacoes apoiarem os projetos de pos-graducao, e nao 

assumirem inteiramente a sua execucao, suprimindo a gratuidade e inserindo a capacidade de 

pagamento como criterio de acesso. 

Na esteira desse entendimento, e irnportante trazermos a colocacao a abalizada 

opiniao do eminente jurista CLEMERSON MERLIN CLEVE, 0 qual, ao prefaciar 0 obra de 

Marcos Augusto Maliska, tece as seguintes consideracoes sobre 0 tema, verbis: 

"C ..• ) Igualmente grave e comprometedor dos principios 

constitucionais, todavia, e 0 lento, continuo e quase 

imperceptivel processo de privatizac;:ao das escolas publ t cas de 

ensino superior conduzido desde dentro, eventualmente 'pelos 

pr6prios dirigentes. E 0 cas~ dos. cursos de p6s-graduac;:ao, 

realizados nas instalac;:Oes universitarias publicas, e mesmo fora 

delas, mas com a apropriac;:ao do nome da instituic;:ao, mediante a 

cobranc;:a de mensalidades e pagarnento de inexplicavel 

complementac;:ao salariol aos professores. Sao os singulares 

convenios que, em realidade, privatizarn 0 setor pUblico, 

colocando-o a servic;:o de determinados grupos de interesses. Sao 

varios os mecanismos atraves dos quais 0 mal da 

patrimonializac;:Ao, sempre urn vicio que contaminou 0 espac;:o 

publico brasileiro, comec;:a a dar sinais de vitalidade nas 

universidades publicas. E indubitavel que esse processo 

a~:
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05 mais elementares principios constitucionais, em especial 0 

principio da gratuidade do erysino superior publico."S 

Adiante, 0 proprio autor analisa 0 aspecto da participaeao das funda~es de 

apoio nesse processo, tracando as seguintes consideracoes: 

"Outro aspecto que merece uma analise detalhada diz respeito aos 

convenios firmados entre instituiQOes pUblcas de ensino 

superior, atraves de suas fundaQOes de apoio e instituiQOes 

particulares, para a oferta de cursos de especializaQAo em que 

os alunos pagam mensalidades. Nestas hip6teses, a parte 

pedag6gica do curso e de responsabilidade da instituicao 

pUblica, mui tas vezes 0 curso realiza-se nas dependenc i as da 

pr6pria insti tuicao e os recursos sao geridos pela fundacao de 

apoio, que cobre os custos do curso, inclusive 0 pagamento de 

bolsas aos professores. 0 Certificado do curso e expedido pela 

instituicao publica, 0 que justifica a sua participacao, tendo 

em vista sua credibilidade perante a sociedade. 

Aqui, por certo, trata-se de um verdadeiro absurdo em teOllOs de 

gratuidade do ensino pUblico. Primeiro, porque a hip6tese nem 

mesmo contempla a progressividade da qratuidade, nos te%DlOS 

definidos pela ConstituiQAo Portuguesa; segundo, porque a 

participaQAo da instituiQAo pUblica nao se dci como forma de 

climinuir as desiqualdades de acesso, mas em razao de sua 

credibilidade, pois somente terao acesso ao curso aqueles que 

puderem desembolsar os valores das mensalidades; terceiro, 

porque esUo flagrantemente violados tanto 0 dispositivo do art. 

206, inciso :IV da CF, que trata da qratuidade do ensino nos 

estabelec±mentos oficiais, como 0 art. 208, inciso V da CF, que 

dispOe que 0 dever do Estado para com a educaQAo deve se dar 

mediante a qarantia de acesso a niveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criaQAo artistica, segundo a capacidade de cada 

um; quarto, porque 0 criterio financeiro passa, indevidamente, a 

~ fazer parte do ensino de p6s-graduaQ&o PUbl,'i~;~~m;;~;;l 

F/s. N°-12 7 
$ MALISKA, Marcos Augusto, Obra citada, p. IS. 
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Os que defe.idem a cobranc;:a levantarn a df s t Lncao existente ent~6.. ta.··~.-_..~ 

p6s-grad~acao estrito senso (mestrado e doutorado) e p6s

graduac;:ao lato senso (especializac;:ao, aperfeic;:oamento, etc), 

sustentando a possibilidade de cobranc;:a de mensalidades dos 

alunos dos cursos de p6s-graduac;:ao lato senso. Este argurnento 

nao e razoAvel, pois a LOB disciplina todos como especf.es do 

genero p6s-graduac;:ao. Segundo 0 art. 44 da LOB ( ... ). Portanto, 

como os cursos de especializac;:ao nao eatao fora da abranqencda 

de. conceito de ensino e como a Lns t i t u.i cao responsc3vel pela
'W 

Pd:te pedag6gica e exped.icao de certificados e urna insti t.utcao 

publica, nao se pode adrnitir que seja possivel a cobranc;:a de 

mensaLddades t" (destacamos). 

Baseados nos mesmos fundamentos apresentados acima, 0 Ministerio Publico 

Federal, por meio das Procuradorias da Republica nos Estados do Rio de Janeiro e Ceara, 

ajuizaram A~ao Civil Publica, com pedido de concessao de medidas cautelares, visando a 

impedir a cobranca de valores de alunos que freqiientam os cursos de pos-graduacao em 

instituicoes de ensino superior nos referidos Estados, tendo a Justica Federal- S~o Judiciaria 

do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Juiz titular da 58 Vara, Dr. Firly Nascimento Filho, 

proferido a seguinte decisao liminar no Processo n.0 2001.5101006354-9, verbis: 

"A ques t ao pertinente a finalidade do mestrado academico, ern 

confronto corn a do profissional, nao tern 0 condao pretendido 

pelos reus, vez que ambos conferem 0 titulo de Mestre, nao 

havendo discriminac;:ao de qualquer nivel. 

A carga horAria dos docentes e 0 ingresso de professores 

convidados deve se pautar pelo orc;:amento normal da insti t.u i cao 

publica, como ocorre com os mestrados e doutorados academicos. 

Infelizmente, os Mestrados Profissionais nao constituem a 

panaoeLa para resolver a escassez de recursos das instituic;:oes 

pubLi.cas , 

( ... ) 
Nessa linha, OEFIRO a lirninar postulada, nos termos dos itens a) 
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Diante dos aspectos acirr,a abordados, fica demonstrado que nso lui amparo 

legal para a continuidade desses cursos de pos-graduacao realizados por intermedio das . 

funda~es de apoio, mediante a cobranca de valores, sendo necess8ria a ados:ao de medidas 

visando asuspensao dessa cobranca, estabelecendo-se como criterio unicamente a capacidade 

intelectual de cada urn. 

D.3.10 - CONTRATO DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS 

CELE- 'RADO ENTRE FINATEC E A CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

o contrato em referencia, celebrado em 27 de dezembro de 2001, teve como 

objeto a "prestaeao de services tecnicos referentes a estudos sobre 0 setor habitacional 

brasiJeiro para fins de elaboraeao de um novo modelo de politica habitacional, incluindo 

a elaboracso de projeto de lei e respectiva exposi~o de motivos". Como contraprestacao 

pelos services prestados, foi fixado urn valor de R$ 1.678.634,79, tendo 0 ajuste se realizado 

com dispensa de licitacao (inciso XIII, art. 24, da Lei n.° 8.666/93). 

Para execucao do objeto desse contrato, a FINATEC contratou prestadores de 

services e subcontratou empresas de consultoria, com destaque para a empresa PACTO 

COMPLEMENTA<;AO PROFISSIONAL LTDA, que recebeu, de acordo com as notas fiscais 

encaminhadas pela FINATEC, urn total de R$ 261.614,65 por services descritos apenas como 

"services de consultoria", 

Por se tratar de services de consultoria, resta evidente a irregularidade na 

prestacao desses services, uma vez que tais atividades nao estso abrigadas pelas finalidades 

estatutarias definidas no art. 3°. Nao M qualquer rela~o. de pertinencia entre os services 

inerentes ao objeto do contrato e as finalidades da fundacao, 

o outro ponto, que euma mera decorrencia do primeiro, refere-se aconduta dos 

dirigentes da FINATEC, que utilizararn a fundacao para celebrar contrato com 6rgao publico, 

com dispensa de Iicitacao, cientes de que as atividades a serem desenvo . 
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nas hipoteses de dispensa, ou seja, na area de pesquisa ja que a FINATEC Ilio pode atuar nos 

segmentos de ensino ou desenvolvimento institucional, confonne demonstrado neste parecer. 

Desse modo, a irregularidade no enquadramento da dispensa Ilio se restringe 

apenas ao agente publico que determinou a contratacao da FINATEC, mas tambem aos 

dirigentes da propria fundacao, que divulgam a imagem da FINATEC juntos 80S org80s 

publicos como uma institui~ apta a realizar atividades que Ilio estao previstas nas suas 

:finalidades e para as quais sequer possui ':( adro de pessoal proprio especializado, tanto assim 

que subcontratou empresas privadas para levar a cabo as etapas do contrato, alem dos 

.prestadores de services autonomos, 

ll.3.11 - CONTRATO N.G 016/99-MT CELEBRADO ENTRE A 

FINATEC E 0 MINISTERIO DOS TRANSPORTES 

Esse contrato, celebrado em 14 de junho de 1999, teve como objeto "a 

presta~ao de services tecnico-especializados, referente ao processamento eletronico de 

dados, no ambito da rede de microcomputadores do CONTRATANTE, compreendendo 

a MANUTENC;AO ADAPTATIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, 

confonne projeto de INFORMATlZAC;AO do Ministerio dos Transportes". 0 valor 

global do contrato foi de R$ 217.000,00, tendo 0 processo ocorrido com dispensa de licitacao, 

com fundamento no inciso IV, art. 24, da Lei n," 8.666/93 (casos de emergencia ou de 

calamidade publica, quando caracterizada urgencia de atendimento de situa~o que possa 

ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranca de pessoas, obras, services, equipamentos e 

outros hens, publicos ou particulares, e somente para os hens necessaries ao atendimento da 

situacao emergencial ou caJamitosa e para as parcelas de obras e services que possam ser 

concluidas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a prorrogacao dos respectivos 

contratos). 

Imediatamente ap6s a celebracao do contrato, a Coordenacao-Geral de 

Modernizacao e Informatica do Ministerio dos Transportes emitiu di ·~·~~~ntfrjr~f}i~~:-en~l-., 
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autorizando 0 inicio das etapas, todas elas visando a prestacao de services na area Ode 

informatica, 

Urn aspecto que chama a ate~ e 0 fundamento legal para a dispensa da 

Iicitacao, tendo em vista que a natureza dos services objeto do contrato Ilio poderiam se 

enquadrar na hip6tese do inciso IV do art. 24 da Lei n.0 8.666/93. Ademais, e importante 

repetir a orientacao jurisprudencial do TCU constante da Decisao n.0 657/1997 - Plenario, no 

sentido de que quando 0 objeto da contratayiio for a r'stayiio de services de informatica Ilio 

cabera dispensa da licita9!0, conforme ja comentado no item 11.3.1 deste parecer. 

Para executar 0 contrato, a FINATEC subcontratou tres empresas que atuam na 

area de informatica: a MVA- INFORMATICA LTDA (NF 002,004,006,008,010,011), por 

urn valor total de R$ 89.384,00; a AGUIAR INFORMATICA LTDA (NF 005, 007, 010, 014, 

016,025), no valor de R$ 15.000,00; e a MEGATECH ENGENHARIA DE SISTEMAS (NF 

006, 014, 019), no valor total de R$ 5.000,00. Segundo descricao generica dos services 

constantes das notas fiscais, as contratacoes se referiam aodesenvolvimento de sistemas e 

prestacao de services de informatica. 

D.3.12 - CONTRATO N.O 049/97-MC CELEBRADO ENTRE A 

FINATEC E 0 MINISTERIO DOS COMUNICA«;OES 

Esse contrato, celebrado em 19 de dezembro de 1997, teve como objeto 

"prestaeso de assistencia teeniea, referente ao uso do proeessamento eletronieo de dados 

DO ambito do CONTRATANTE, eompreendendo 0 DESENVOLVIMENTO E A 

MANUTEN«;AO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, 0 

DESENVOLVIMENTO E MANUTEN«;AO DE SERVI«;OS DE REDE, SUPORTE 

TECNICO NA OPERA«;AO E GERENCIA DA REDE E NA GERENCIA DO BANCO 

DE DADOS, SUPORTE TECNICO AOS USUAR:IOS DA REDE". 0 valor global do 

contrato foi de R$ 3.637.920,00, e 0 ajuste celebrado com dispensa de licitayiio, com 

fundamento no inciso XIII, art. 24, da Lei n,"8.666J9b:l2 ) RQS nO 201/2007 • SF I 
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DATA VALOR CONTA CORRENTE 

24111194 13.967,00 . 437.665-X 

04101196 6.440,00 437.833-4 

13f02196 6.440,00 437.833-4 

07103196 5.827,50 437.833-4 

10lO6I97 14.131,37 437.781-8 

11/11197 14.131,35 437.781-8 

14102J97 27.014,27 437.940-3 

21103197 19.037,67 437.940-3 

11104197 19.737,67 437.940-3 

09lO5I97 19.814,27 437.940-3 

10lO6I97 19.737,67 437.940-3 

10107197 19.737,67 437.940-3 

12108197 19.737,64 437.940-3 

'--'')	 :) ""MINISTERIO PUBLICO DA UNtAO 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS r:,	 fili ~\ 

~ exemplo do contrato analisado no t6pico anterior, foram erniti~~j 
Ordens de Services discriminando as diversas etapas do projeto, e a execucao das atividades foi 

realizada mediante a contrataeao de pessoas micas, conforme folba de pagamento encaminhada 

pela FINATEC, e por pessoas jurfdicas subcontratadas, todas elas na area de informatica. Entre 

essas empresas, consideramos oportuno citar as seguintes: TRANSPOR INFORMATICA e 

BENAMI JOSE GOMES JUNIOR-ME. 

Em re~o as pessoas micas contratadas, os docum ntos demonstram as mais 

variadas fun~es exercidas na area de informatica, como, por exemplo, a de programador, 

analista de sistemas, tecnico de informatica, digitador, analista de redes, etc. No entanto; entre 

todos os prestadores de services, destacaremos os Srs. BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, 

Analista de Sistemas II, e MARCUS VINiCIUS ARAGAO, Coordenador de Projeto, s6cios

proprietaries das empresas BENAMI JOSE GOMES JUNIOR-ME e TRANSPOR 

ll\TfORMAnCA-MARCUS VINiCIUS ARAGAO, respectivamente. 

MARCUS VINlCIUS ARAGAO prestou services para a FINATEC, na 

qualidade de autonorno, desde 0 ano de 1994. A Tabela apresentada a seguir demonstra alguns 

dos varies pagamentos a eles realizados em varies projetos, sendo a rnaioria no proprio 

contrato celebrado com 0 Ministerio das Comunicacoes 
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11/11/97 19.737,64 437.940-3 

08101/97 18.737,64 437.940-3 

No mes de fevereiro de 1998, 0 Sr. MARCUS VINiCIUS ARAGAO foi 

contratado peia FINATEC para coordenar projetos, confonne folha de pagamentos do contrato 

do Ministerio das Comunicacoes, com urn salario contratual de R$ 4.000,00. Nao obstante 0 

fato de ser funcioruirio da FlNATEC e coordenador de projetos neste contrato celebrado com 0 

Ministerio das Comunicacoes, .0 Sr. MARCUS VINiCIUS ARAGAO ccrstituiu, em 

24/09/1997, a firma individual TRANSPOR INFORMATICA - MARCUS VINiCIUS 

ARAGAO, a qual passou a prestar servieos de desenvolvimento de sistemas para a 

FINATEe no proprio contrato em que 0 s6cio da empresa tambem exercia a fun~o de 

eoordenador de projetos. Urn fato que chama ate~ eque, segundo infonna't!o prestada 

nos autos pelo INSS, a referida empresa nao possuia, aepoca, qualquer empregado registrado. 

Na Tabeia a seguir, serao apresentados alguns dos valores pagos pela FlNATEC a empresa 

unipessoal, todos eles referentes a desenvolvimento de sistemas: 

DATA VALOR DOCUMENTO 

05lO2I98 14.850,00 NF 003- TRANSPOR INFORMATICA 

10lO3I98 14.n5,OO NF004- TRANSPOR INFORMATICA 

20103198 22.458,00 NF 005- TRANSPOR INFORMATICA 

07/04198 14.n5,OO NF 006- TRANSPOR INFORMATICA 

2(1104198 11.820,00 NF 007- TRANSPOR INFORMATICA 

07J05198 44.325,00 NF 009- TRANSPOR INFORMATICA 

01/06198 14.n5,OO NF 011- TRANSPOR INFORMATICA 

06107/98 15.000,00 NF 013- TRANSPOR INFORMATICA 

05lO8I98 15.809,25 NF 016- TRANSPOR INFORMATICA 

12108198 10.835.00 NF 017- TRANSPOR INFORMATICA 

01/09198 26.004,00NF 018- TRANSPOR INFORMATICA 

11109198 10.874,40 NF 020 - TRANSPOR INFORMATICA 

21109198 14.n5,00 NF 021- TRANSPOR INFORMATICA 

06110198 26.004,00NF 023- TRANSPOR INFORMATICA 

11/11/98 19.650,75 NF 026- TRANSPOR INFORMATICA 

16/12/98 38.415,00 NF 028- TRANSPOR INFORMATICA 

05101199 30.000,00 NF 030- TRANSPOR INFORMATICA 

08102199 18.400,00 NF 126-TRANSPOR INFORMATICA 
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16103199 6.600,00NF 129- TRANSPORINFORMATICA 

26104199 6.600,00 NF 131- TRANSPORINFORMATICA 

19105199 6.600,00 NF 136- TRANSPORINFORMATICA 

00107/99 11.200,00 NF 137- TRANSPORINFORMATICA 

26107/99 7.600,00 NF 139- TRANSPORINFORMATICA 

23108199 2.800,00NF 140- TRANSPORINFORMATICA 

21J09199 2.800,00 NF 141-TRANSPOR INFORMATICA 

11/11/99 2.800,00 NF 144- TRANSPOR INFORMATICA 

BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, contratado para prestar services de Analista 

de Sistemas em projetos da FINATEC, e socio-proprietario da empresa BENAMI .JOSE 

GOMES JUNIOR-ME, a qual prestou services aFINATEC na area de informatica, confonne 

demonstram as NF 008, de 25/09/99, no valor de R$ 1.200,00; NF 013, de 12/11199, no valor 

de R$ 1.200,00; e NF 014, de 16/12/99, no valor de R$ 600,00. 

Em vista dos fatos apresentados, resta evidente nao apenas 0 aspecto da 

incompatibilidade da dispensa da licitacao, ja que 0 objeto da contratacao nao possui qualquer 

relacao com a pesquisa - e a FINATEC nao tern como finalidade 0 desenvolvimento 

institucional-, mas tambem 0 criterio utilizada pela funcIa~ao para subcontratar empresas que 

executam os contratos, uma vez que nos dois exemplos apresentados as empresas tinham como 

socios pessoas que prestavam services para a funda~o, urn dos quais exercendo a fun~o de 

Coordenador de Projetos. 

n.3.13 - CONTRATO DE PRESTA~AO DE SERVI~OS 

CELEBRADO ENTRE A FINATEC EO BANCO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Esse contrato foi ceJebrado em 2 de agosto de 2001, e teve como objeto "a 

prestaeao por parte da FINATEC de consultoria organizacional, com vista a implanta~ao 

do novo modelo de gestio a ser efetuado, no BANRISUL, nos termos da proposta anexa". 

o valor inicial do contrato foi de R$ 351.601,80, porem, foi celebrado urn termo aditivo em 29 

de janeiro de 2002, acrescendo	 ao valor inicial a importancia de R$ 58.600,30, cabendo 
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ressaltar que a contratacao foi realizada com dispensa de licita~, fundamentada no'~. "'./ 

XIII, art. 24, da Lei n.° 8.666/93. 

Em razao da natureza do contrato - na area de consultoria empresarial, 

portanto, fora do ambito de atuacao da FINATEC-, foi subcontratadaempresa especializada 

no ramo, a INTERCORP - CONSULTIRIA EMP~SARlAL, sediada na Cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do SuJ, para executar 0 objeto do contrato. Por meio das Notas Fiscais 

282,289,304,307,314,324,336,342 e 406, a FINATEC realizou pagamento total de R$ 

374.194,47 a essa empresa. 

A partir do valor global do contrato, incluindo a parcela acrescida no 

termo aditivo, pode-se concluir, claramente, que a participa~o da FINATEC Besse 

ajuste foi onica e exclusivamente intermediar uma contrata~o entre 0 BANRISUL e a 

empresa INTERCORP, uma vez que a diferenea entre 0 valor recebido pela FINATEC e 

o valor pago a INTERCORP corresponde exatamente a taxa de administra~o do 

contrato. 

Outro ponto a ser ressaltado e que, embora a contratacao tenho ocorrido com 

dispensa de licitacao, fica evidente que houve irregularidade no processo, tanto pelo fato de . 

que as atividades nao estao abrangidas no conceito de pesquisa, como pelo fato de que a 

FINATEC nao possuia estrutura para executar 0 objeto do contrato, fato este comprovado pela 

subcontratacao integral dos services por meioda empresaINTERCORP. 

D.3.14 - CONTRATOS N.o 028198 E N.o 018/01 CELEBRADOS 

ENTRE A FlNATEC E 0 MINISTERIO DAS RELAf;OES 

EXTERIORES 

Por meio do Contrato n.° 028/98, celebrado em 11 de dezembro de 1998, a 

FINATEC comprometeu-se a "presta~o de servi~os de assessoria tecnica, 

acompanhamento de obras e fiscaliza~o da opera~ao e manuten~o de equipamentos e 

instala~oes das dependencias do Palacio do Itamaraty e seus Anexos Administrativos I e 

II nas areas de Engenharia Mecanica e Elctri .. trapartida, 0 valor de 
RQS nO 201/2007 - SF ~ 
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R$ 45.600,00. Entre a' alividades desenvolvldas nesse eontrato, fignram a manui.t!:. .' 

operacao de sistemas hidro-sanitarios, sistema de combate a incendies, elevadores, . 

inspe~oes tecnicas em equipamentos e instala~oes, etc. 

Em 1° de junho de 2001, foi celebrado outro Contrato, 0 de n," 01812001, por 

urn valor global de R$ 117.600,00, em que a FlNATEC comprometeu-se a realizar 0 seguinte 

objeto: "presta~o de seni~os de assessoria t«nica, acompanhamento de obras e 

fiscaliza~io da opera~io e manuteneao de equipamentos e instala~oes das dependeneias . 
do Palacio Itamaraty e seus Anexos Administrativos I e II nas areas de Engenharia 

Mecanica e Eletrica", De acordo com descri~o das atividades apresentada, coastam 

elaboracao de laudos teenicos, de projetos de instala~oes, insp~io teenteas em 

equipamentos e instala~oes, etc. 

E aqui enecessario repetir, mais uma vez, que as atividades prestadas em ambos 

os contratos constituem atuacao fora dos lirnites constantes do art. 3° do estatuto da 

FINAT~C. 

n.3.15 - CONTRATOS N.o OOl/SEF/98 CELEBRADO ENTRE A 

FINATEC E 0 MINISTERIO DO ExERCITO 

o contrato em tela foi celebrado em 27 de fevereiro de 1998, tendo por objeto 

"a prestaeao de assistencia tecnica, referente ao uso do processamento eletrdnice de 

dados no ambito da CONTRATANTE, compreendendo 0 DESENVOLVIMENTO E 

IMPLANTA<:AO DE SISTEMAS". 0 valor do ajuste foi de R$ 165.594,00, e a contratacao 

rea1izada com dispensa de Iicita~, com fundamento no incise XIII, art. 24, da Lei n.° 
8.666/93. 

Confonne pode ser constado nas Ordens de Service 001/98, 002/98,003/98 e 

004/98, as atividades desenvolvidas no contrato se referem, e c1usiyamente, ao 

desenvolvimento de siste~. -t:JT7 '-. RQS nO 201/2007 • SF " 
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Na execucao desse contrato, a FINATEC adotou a mesma sistematica utilizada 

nos contratos de prestacso de services descritos anteriormente, subcontratando empresas 

especializadas na area de informatica, reservando-se atarefa de apenas fazer a intermediacao. 

Tal como ocorrera no contrato celebrado com 0 Ministerio das Comunicacoes, a 

empresa subcontratada, mais uma vez, foi a TRANS~OR INFORMATICA, de propriedade do 

Sr. MARCUS VINlCIUS ARAGAO, 0 qual figurou, tambem, como empregado da FINATEC, 

exercendo a fun~ao de Coordenador de Projetos. Segundo a documentacao encaminhada, 

foram realizados os seguintes pagamentos a essa empresa: NF 008, de 29/04/98, no valor de 

R$ 10.086,40; NF 015, de 30/07/98, no valor de R$ 10.086,89; NF 022, de 24/09/98, no valor 

de R$ 11.327,50; NF 029, de 17/12/98, no valor de R$ 11.429,94; e NF 032, de 05/01199, no 

valor de R$ 11.604,00. 

ITA - DA PRESTAc;AO DE SERVIc;OS POR SERVIDORES DA FUB E 

INTEGRANTES DOS 6RGAOS DIRIGENTES DA FINATEC NOS 

CONTRATOS 

Urn fato comum entre as fundacoes de apoio aFUB - entre as quais deve-se 

incluir a propria FINATEC -, e que tanto instituidores como os dirigentes sao ou foram 

servidores da quadro da instituicao de ensino superior. Esse fato, inclusive, traz abailaalgumas 

indagacoes sobre a viabilidade de esses professores, maioria deles com dedicacao exclusiva na 

FUB, integrarem 0 orgao executiva das fundacoes, ja que estas tiveram enorme crescimento 

nas suas atividades que essas funcoes tornaram-se incompativeis com 0 regime de horatio a que 

estao submetidos aqueles professores. 

A FINATEC, de acordo com dados apresentados no item 11.3 deste parecer, 

administrou projetos que envolveram mais de trinta e nove milhoes de reais no ano de 2002. 

Esse dado, por si so, e capaz de revelar a complexidade das atividades e responsabilidade 

inerentes ao seu 6rgao diretor, a Diretoria Executiva. No entanto, de longa data, a fundacao 

vern sendo administrada pelos mesmos diretores, dois dos quais desde que a fundacao fora 

constituida, sendo que os mesmos sao servidores ~o uadro da FUB com dedicacao exclusiva, 
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fato este que t~ma evidente que os referidos servidores publicos nao exercem ~·~l/ 
esporadica na fun~ao, como autoriza 0 art. 40 da Lei n.0 8.958/94, mas uma dedicacao 

integral as fundacoes, participando de todo o processo decis6rio e burocratico da instituicao, 

Alem da at~ dos servidores nos quadros diretivos das fundacoes, confonne 

demonstrado acima, lui outras situacoes em que servidores participam ativamente da prestacao 

de services em projetos nas fundacees de apoio, confonne sera demonstrado a seguir. 

A partir da aruilise da escrituracao contabil e de outros cornprovantes de 

despesas realizadas pela FINATEC, constatou-se que varies prestadores de services nos 

contratos celebrados pela fundaeao sao servidores da FUB e as vezes ate integrantes dos 

orgaos colegiados da FINATEC, conforme demonstrado a seguir: 

• MARIA DAS GRA<;AS TORRES DA PAZ 

A Sra. MARIA DAS GRAC;AS TORRES DA PAZ foi professora do quadro da 

FUB, com dedicacao exclusiva, e integrante do Conselho Superior da FINATEC no periodo de 

21 de novembro de 1997 a lOde junho de 2002, quando se afastou do 6rgao, a pedido. 

A partir do exercicio de 1996, verificou-se a existencia de diversos pagamentos 

por parte da FINATEC a servidora da FUB, pagamentos estes que se estenderarn ate mesmo 

durante 0 periodo em que a Sra. MARIA DAS GRAC;AS integrou 0 Conselho Superior da 

fundacao. Na Tabela apresentada a seguir, constam alguns dos varies pagamentos realizados: 

]V"
. . - -,---~ -~ - -- ... . .- ~ ., .... " 

DATA VALOR CONYA HISTORICO 

25109J96 14.711.09 437.982-9 PG RPS MARIADASGRACAS 

25109196 35.375,87 4S7.982-9 PG RPSMARIACASGRAc;AS 

04111196 3.491,60 437.982-9 PG RPS MARIADASGRAc;AS 

04111196 9.197,08 437.982-9 PG RPSMARIACASGRACAS 

06112196 10.054.10 437.982-9 PG RPS MARIACASGRACAS 

23105197 8.365,00 437.982-9 CH 146RPS MARIACASGRACAS 

241100'97 1.300,00 438.050-9 CH 958793 MARIADASGRACAS 

26111/97 10.000.00 438.050-9 CH 061 RPS MARIACASGRACAS 

30112197 9.923.40 438.050-9 CH 084RPS MARIACASGRACAS 

RQS nO 201/2007 - SF 
(PI - ONGs ~ 

50 
I 

1 38 (VFls, ~o -

I. j (J89 ~Doc. - " -- -. _. .-- -".-



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
MINISTERIO POBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRIT6RIOS 

l'7J01198 7.923,40 438.Q5G.9 CH 095 RPS MARIACAS GRACAS 

28104198 12.510,00 438.()J;{)'9 CH 278 RPS MARIACAS GRACAS 

04J06I98 8.000,00 438.Q5G.9 CH318 RPS MARIACASGRACAS 

09107198 8.000,00 438.Q5G.9 CH 371 RPS MARIACAS GRACAS 

24110197 20.000,00 438.Q5G.9 CH 9588RPS MARIACAS GRACAS 

20lO8I97 3.815,00 437.871~ CH 683478 RPSMARIACAS GRACAS 

06lO8I98 56.000,00 2.5~9 ~H 911567 RPS MARIACASGRACAS 

18101199 20.000,00 2.5~9 PG. L1aUIDO RPS MARIACASGRACAS 

12J04199 20.617,15 2.5~9 PG. L1aUIDO RPS MARIACAS GRACAS 

15J04199 9.382,85 2.5~9 PG. L1aUIDO RPS MARIACASGRACAS 

• A1PORE RODRIGUES DE MORAES 

o Sr. AIPORE RODRIGUES DE MORAES e professor com dedicacao 

exclusiva na FUB e atualmente exerce 0 cargo de Diretor Academico na Fundacao 

Universitaria de Brasilia-FUBRA. 

A partir do ano de 1997, os registros contabeis evidenciam a existencia de varies 

pagamentos em favor do Sr. AIPORE, em razao de services prestados como autonomo a 
FINATEC. Por meio da Tabela abaixo, apresentaremos alguns dos varies pagamentos ao longo 

dos anos: 

DATA VALOR CONTA HISTORICO 

11/11197 5.965,29 437.528-9 CH 577438 RPS AIPORER. MORAES 

22105196 6.687.15 437.860-1 PG RPS AIPORER MORAES 

20lO6I97 6.471,00 437.860-1 PG RPS AIPORE R. MORAES 

18107196 6.339,38 437.860-1 PG RPS AIPORE R. MORAES 

19108196 6.197,39 437.860-1 PG RPSAIPORE R. MORAES 

17/\l9J96 6.554,12 437.860-1 PG RPSAIPORER. MORAES 

16110196 6.311,55 437.860-1 PG RPSAJPORE R. MeRAES 

20111196 7.158,73 437.860-1 PG RPSAJPORE R. MORAES 

13/12196 6.706,54 437.860-1 PG RPS AJPORE R. MORAES 

08101197 7.655,14 437.860-1 PGRPSAIPORE R. MORAES 

17102197 7.541.80 437.860-1 PG RPSAJPORE R. MORAES 

17103197 6.726,31 437.860-1 PG RPSAIPORE R. MORAES 

25104/97 6.993,87 437.860-1 PG RPS AIPORER. MORAES 

02J03I98 6.698,29 438.061-4 CH 008 RPSAJPORE R. MORAES 

18103198 13.808,30 438.061-4 'l.IPngc: P MORAES
", .,. .,.. "'...~~ 
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22104/98 4.410,00 438.061" CH 200 RPS AIPORE R. MORAES 

24105198 5.227,36 438.061" CH 204 RPS AIPORE R. MORAES 

18102198 4.410,00 438.~5 CH 926572 RPS AIPORE R. MORAES 

23104198 4.410,00 438.~5 CH 926580 RPS AIPORE R. MORAES 

22/O.'i198 4.050,00 438.~ CH 018 RPS A1PORE R. MORAES 

08107/98 4.410,00 438.~ CH 041 RPS A1PORE R. MORAES 

15109J98 4.410,00 438.~5 CH 061 RPS A1PORE R. MORAES 

05111/98 4.410,00 438.~5 CH 087 RPS AIPORE R. MORAES 

24103199 4.417,15 438.~5 PG. UQUIDO RPS A1PORE R. MORAES 

1
1... 

Alem dos dois servidores acima referenciados, varies outros servidores da PUB 

prestaram services iI. FINATEC 80 lange dos anos, cabendo citar, iI. guisa de exemplo, Andre 
Pacheco de Assis, Geraldo Resende Boaventura, Sadek Crisostomo Absi Alfaro, Flarninio Levy 

Neto, Fernando Jorge Rodrigues Neves, todos integrantes do Conselho Superior da FINATEC. 

D.S - DAS FONTES E DA DESTINA~AO DOS RECURSOS 

ADMINISTRADOS PELA FINATEC 

Com 0 objetivo de dar uma visao mais detalhada da natureza dos recursos 

captados pela FINATEC e tambem de como esses recursos estao sendo aplicados, serao 

apresentados, 8 seguir, os principais elementos patrimoniais, economicos e financeiros dos 

exercicios de 2001 e 2002, os quais foram extraidos das demonstracoes contabeis dos 

respectivos periodos: 

L?r: 
~. 

GRUPOS/CONTAS 2001 2002 

Receitas com projetos 20.766.329,66 33.113.736,08 

Receitas liquidas comercializacao 308.523,73 554.737,61 

Receitas financeiras 3.246.438,10 3.571.394,33 

Outras receitas 1.006.908,71 1.265.517,13 

TOTAL DAS RECEITAS 25.328.200.209 38.505.385,15 

Despesas com pessoal 7.375.966,87 8.635.162,02 

Despesas administrativas 15.167.571,50 25.403.624,34 

Fomento 326.910,82 678.315,23 
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Fundo de apoio institucional 257.523.06 391.705,38 

Custo produtos-rnercad. vendidas 189.007,83 215.737,87 

Outras despesas 210.470,52 -
TOTAL DAS DESPESAS/CUSTOS 23.316.980,08 35.324.544,84 

SUPERAVIT DO PER/ODD 2.011.220,12 3.180.840,31 

De acordo com dados referentes a analise da execucao da receita e despesa., 
, . 

constante do relat6rio da a..ditoria realizada pelf. empresa MerConsult, no exercicio de 2001, as 

Tans de Administra~io contribuiram com RS 3.661.772;1.2; as Consultorias com RS 

12.599.987,23; os Projetos FINATEC com 1.292.624,26; os CUI"SOS e Semimirios com RS 

2.215.255,67; alem de Outras Receitas com R$ 696.690,28. Por outro lado, esses recursos 

foram aplicados, entre outros, nos seguintes elementos de despesa: Pessoal e Encargos RS 

7.700.035,57; Despesas Administrativas R$ 3.708.055,96; Services Pessoa Fisica RS 

3.186.884,17; Servi~os Pessoa Juridica RS 3.857.980;1.5; Fomento R$ 326.910,82; Fundo de 

Apoio Institucional R$ 257.523,06. 

No ano de 2002, esses mesmos elementos de receita e despesa foram os 

seguintes: Tans de Administra~io RS 3.647.396,80; as Consultorias com RS 

21.920,700,48; os Projetos FINATEC com 1.385.646,27; os CUI"SOS e Semlnarios com RS 

4.389.620,63; alem de Outras Receitas com R$ 1.770.371,90. Por outro lado, esses recursos 

forarn aplicados, entre outros, nos seguintes elementos de despesa: Pessoal e Encargos RS 

8.635.162,02; Despesas Administrativas R$ 5.558.854,38; Services Pessoa Ffsica RS 

3.434.339;1.4; Serviees Pessoa Juridica RS 11.138.364,88; Fomento R$ 678.315,23; Fundo 

de Apoio Institucional R$ 391.705,38. 

Os dados acima demonstram que as receitas da FINATEC originam-se quase 

exclusivamente da contraprestacao de services a terceiros, seja em decorrencia de consultorias 

prestadas diretamente a orgaos publicos e privados, seja das taxas de administracao dos 

contratos em que a FUB figura como contratada e a FINATEC como executora, seja, 

finalmente, em razao dos cursos e seminaries que realizada, inclusive os cursos de p6s

graduacao ministrados pela Universidade de Brasilia. -
IL~ ~L2'907 - SF 
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Por outro lado, no que tange aaplicecao desses recursos, hA uma concentracao 

dos valores nas despesas com a estrutura de pessoal cia FINATEC, que no exercicio de 2002 

possuia mais de quatrocentos empregados, no pagamento de services prestados por pessoa 

fisica e, principalmente, por pessoas juridicas, ja que nesse item foram aplicados mais de onze 

milhoes de reais, e, por fim, uma infimaparte foi aplicada nas atividades de fomento e no fundo 

de apoio institucional. 

Os nfuneros apresentado·":amrem dao uma boa ideia de quais atividades estao 

ou nao relacionadas com as atividades essenciais cia FINATEC. 0 relat6rio das atividades do 

exercicio de 2002 e bastante claro quanta a esse aspecto, uma vez que dos mais de trinta e 

nove milhoes de reais envolvidos nos projetos, apenas R$ 6.668.913,73 (seis milhoes seiscentos 

e sessenta e oito mil e novecentos e treze reais e trinta e sete centavos) se referem a projetos de 

pesquisa, captados pela FINATEC junto a orgaos de fomento (nacionais e internacionais), 

como a FAPIDF, CNPq, FINEP, EMBRAPA, FUNASA, ANVISA, ConseJho Britanico, 

MacArthur Foundation, U.S. Environmental Protection Agency. A esse valor, deve-se 

acresceutar os R$ 678.315,23 (seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e quinze reais e vinte e 

tres centavos) referentes aos Editais de Pesquisa e Fomento que a FINATEC apoiou com 

recursos pr6prios. 

A grande parte dos recursos, ou seja, mais de trinta milhoes de reais, no 

exercicio de 2002, nao trouxe qualquer beneficio direto ou indireto a atividade de apoio cia 

FOB, nao obstante as alegacoes dos dirigentes cia FINATEC de que esses services de 

consultoria proporcionaram, ao longo dos anos, diversas atividades de pesquisa, tendo como 

resuItado imimeros trabalhos de pos-graduacao. 

Em verdade, essas alegacoes sao desprovidas de qualquer fundamento. Em 

primeiro lugar, ficou demonstrado, ao Iongo desse parecer, que em todas essas atividades de 

consuItoria a FINATEC nao executa qualquer atividade inerente ao objeto do contrato. Sua 

fun~ao se resume em apenas intermediar esses contratos, subcontratando pessoas fisicas e 

juridicas para executarem 0 objeto do ajuste, ficando patente que pelo menos no ambito cia 

FINATEC DaO ha qualquer atividade de pesquisa. Segundo, que a taxa.de administracao 
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cobrada pela FINATEC eutilizada para remunerar seus mais de quatrocentos empregados, e a 

unica centribuiea« dlreta que fez aFOB, no eserclcio de 2002, foi a referente aos Editais 

de Pesquisa e Fomento, DO valor de R$ 678.315,23 (seiscentos e setenta e oito mil, 

trezentos e quinze reais e vinte e trfs centavos), e ao Fuudo de Apoio Institucional, no 

valor de R$ 391.705,38 (trezentos e noventa e urn mil, seteeentos e cinco reais e trinta e 

oito centavos), que representam, segundo percentual apresentado pels propria empresa 

MerConsult, 1,93% e 1,11%, respectivamente, do total das despesas realizadas DO 
'~ 

periodo. 

No entanto, em contrapeso a essa contribuicao dada aFOB, seja por intemiediar 

junto aos orgaos de fomento a capta~o de mais de seis milhoes de reais, seja pela contribuicao 

direta aos editais e ao fundo de apoio institucional, deve ser colocada a questao envolvendo a 

intermediacao de contratos celebrados com dispensa de licitacao, a cobranca pela participacao 

em cursos de pos-graduacao, cujos recursos superaram mais de trinta milhoes de reais no ano 

de 2002. E ~ born que se esclareca que a questao 080 se resume a antieconomicidade dos 

contratos celebrados junto aos 6rgaos publicos com dispensa de licitacao, mas envolve tambem 

outros aspectos, como a viola~ao das suas .finalidades estatutarias, os dispositivos constantes 

do art. 10 da Lei n.0 8.958/94 e do inciso XIII, art. 24, da Lei n.0 8.666/93, 0 principio 

constitucional da livre concorrencia, assim como da legislacso tributaria, ja que essas services 

constituem atividades economicas 030 abrangidas pela isen~ tributaria conferida as 
instrtui90esdepesq~ 

ll.6 - DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITA~AO 

NOS 6RGAOS DE FISCALIZA~AO 

A at~ da FlNATEC no ramo de prestacao de services (informatica, 

I
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desenvolvidas pela FINATEC sao sujeitas a tributacao do Imposto de Renda-Ik, Contribuicao 

para Financiamento do Seguro Social-COJ:INS, Cota Patronial do INSS e Imposto sobre a 

Circulacao de Mercadorias e Servi~s-ICMS. 

Ocorre que a regularidade :fiscal cia funcla~o erequisito para que a mesma seja 

credenciada junto ao 6rgao competente e possa celebrar contratos com a IFES com amparo na 

Lei n," 8.958/94, confonne preceitua 0 inciso II do art. r cia Portaria Interministerial n.0 2.089, 

de 5 de novembro de 1997. Nao sendo detentora dos requisitos !"-ra 0 credenciamento, faz-se 

necessaria a comunicacao de tal fato ao 6rgao competente. 

III - CONCLUSAO 

Os fatos e fundamentos apresentados no presente parecer demonstram que os 

dirigentes cia FUNDA<;AO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS

FINATEC, instituicla para promover a apoiar a F~ Universidade de Brasilia-FUB nos 

projetos de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, na transferencia de tecnologia, na p6s

gradueao e na pesquisa, nao observando os limites a que estao submetidos, tanto pelo estatuto 

cia fundacao como das normas que regulam 0 funcionamento cia pessoa juridica nos seus 

diversos aspectos. 

As evidencias apresentadas neste trabalho demonstram que, ao longo dos 

tempos, a FINATEC passou a ser utilizacla por seus dirigentes e pela FUB como urn 

instrumento de intermediaeao de recursos, ativiclades economicas, em total descompasso com 

os objetivos almejados pela Lei n.0 8.958/94, amplamente analisados no item 11.1 deste parecer. 

Embora a FINATEC tenha captados recursos junto a 6rgaos de fomento 

destinados apesquisa e financiado, com recursos pr6prios, ativiclades de pesquisa e fomento, 

cujos beneficiaries foram os docentes da Universidade de Brasilia-UnB, 0 fato e que essas 

ativiclades representaram uma infimaparte dos projetos executados, uma vez que dos recursos 

envolvidos nos projetos, nos exercicio de 2002, chegou a quase quarenta milhoes de reais, 
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enquanto 01 aplicacao no fundo de apoio institucional enos editais de fomento corresponderam 

a apenas I, II % e 1,93%, respectivamente do total das despesas realizadas no periodo. 

Alem do fato de estar desenvolvendo atividade economica, concorrendo de 

forma desleal com as empresas privadas que desenvolvem semelhante fun~o no mercado, a 

FINATEC tern se beneficiado, indevidamente, do dispositivo constante do inciso XIII, art. 24. 

da Lei n.0 8.666/93, que preve hip6tese de dispensa de licitacao, para celebrar contratos com 

orgaos publicos, repassando, posteriormente, a execucao desses contratos a e, .>resas privadas, 

sem qualquer processo previo para contratacao, com 0 unico prop6sito de cobrar taxas de 

adrninistracao sobre 0 valor desses contratos, pratica esta que torna os ajustes antiecondmicos 

ao erario publico e violador do principio constitucional da livre concorrencia, 

A conduta dos dirigentes da FINATEC descrita no paragrafo anterior jA 

acarretou, inclusive, a autuacao da funda~ao por 6rgaos de fiscalizacao (Receita Federal, 

Instituto Nacional do Seguro Social, Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal) 

pelo fato de nao estar sendo observados os limites da isen~o tributaria, uma vez que as 

atividades de prestacao de services nao sao relacionadas as finalidades essenciais da fundacao, 

e os dispositivos da Consolidacao das Leis TrabaJhistas. 

Por tudo jA exposto, ficou claro que a ~o social paraa qual a FINATEC fora 

constituida foi sendo progressivamente comprometida ao longo da sua existencia pelos atos dos 

seus administradores, que passaram a utilizar a fundacao para :fins outros, sem qualquer 

observancia dos limites que Ihe sao impostos pelo estatuto e pelo ordenamento juridico. 

Exceto nas hip6teses de excludentes da ilicitude - 0 que nao e0 caso dos fatos 

demonstrados neste parecer -, nao se pode admitir que a lei e 0 estatuto da fundacao sejam 

violados de forma direta e propositada, por mais nobres que possam parecer as alegacoes 

apresentadas pelos dirigentes. 

Sao essas as evidencias constatadas por este Setor de Apoio e Controle na 

analise das prestacoes de contas da FINATEC, relativas aos exercicios de 1999,2000, 2001 e 

2002, que encaminhamos aconsideracao superior ~ S nO 201/2007 - SF I 
-CPI - ONGs I 
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Brasilia, 4 de fevereiro de 2004. 

~ . 
. .rULI~~: CO~TA' 

Analista Pericial- Contador 
CRC-DF: 868-0 

J~D~~TO
 
Chefe do Setor de Apoio e Controle
 

Matricula: 1.015-4
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Tribunal de Contas da Uniao COMUNICA<;OES
63 Secretaria de Controle Extemo ' PROCESSUAIS
SAFS Qd 4 Lote I - Anexo I Sala 229 SAFS /DF 70.042-900 426127831-(61) 3316-7646 - (61) 3316-7542 - secex-6@tcu.gov.br
 

~ATUREZA" -;
 PROCESSO N.oOFicIO N.o DATA 
;'h 

COMUNICA<:AO . OIL092/2004-3 , 21/11/20063208/2006-TCU/SECEX-6 ,.. "':'ii' "',,, ••• , ,.
" 

DESTINATARIO 

GLADANIEL PALMEIRA DE CARVALHO, 
Promotor de Justica de Fundacoes do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios - 13 PJFEISIMPDFTIMPU 
ENDEREc;O  CEP 

Eixo Monumental, Praca Municipal, lote 02, Ed. Serle do 

,CIDADE/UF 

70075-900 
MPDFf, sala 1031111 

Brasilia - DF 

PFEISlPDIS 
OOcioSenhor Promotor, OOOOOOOO36112006 

I 

Encaminho a VossaExcelencia, para conhecimento, copia do Acordao n." 2135/~006, bem 

como do Relatorio e Voto que 0 fundamentam, adotados por este Tribunal em Sessao do Plenario de 

14/11/2006, ao apreciar 0 processo de Representacao contra irregularidades cometidas pela Fundacao 

Universidade de Brasilia - FUB, comunicadas por essa Promotoria, TC 011.092/2004-3. 

. . 
2. Por tim, solicito a devolucao imediata da 2a viadeste oficio, com 0 "ciente" de Vossa 

Excelencia. 

Atenciosamente, 

VANnA LIDIA ROMANO DA SILVEIRA 
Secretaria de Controle Externo 

PROMOTOR1A De TUTELA DAS 
FUNDACOES E ENTlDADES DEL 
'INTERESSE SOCIAL 

Recebido. 
1° '.06 ' Brasilia-OF. _~..-_.... ----- --~~-.... 

Marluci Ferre" s SantoS 
Requt.' 

Mat 2320-5 ! fl.', DFT 
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TRIBU NAL DE CONTAS DA UNIAo 

GRUPO 1- CLASSE VII - Plenario.
 
TC- 011.092/2004-3 (com 1 anexo).
 
Natureza: Representacao,
 
Unidade Jurisdicionada: Fundacao Universidade de Brasilia - FUB.
 
Interessados: Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios (por
 
sua Promotoria de Justica de Fundacoes e Entidades de Interesse
 
.Social- PJFEISIMPDFD, Fundacao de Empreendimentos Cientificos 
e Tecnol6gicos (FINATEC), Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnol6gico na Area de Sande (FUNSAUDE), Fundacao 
de Estudos e Ciencias Matematicas (FEMAT), Fundacao Universitaria 
de Brasilia (FUBRA), Fundacao de Estudos e Pesquisas em 
Administracao e Desenvolvimento (FEPAD) e Fundacao de Apoio ao 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico do Hospital Universitario 

.de Brasilia (FAHUB) . 
Advogados constituidos nos autos: Francisco Queiroz Caputo Neto 
(OABIDF 11.707), Carlos Eduardo Caputo Bastos (OABIDF 2.462), 
Claudio Bonato Fruet (OABIDF 6.624), Gustavo Henrique Caputo 
Bastos (OAB/DF 7.383), Luis Eduardo Correia Serra (OABIDF 
13.070), Beatriz Donaire de Mello E. Oliveira (OABIDF 15.315), 
Mauricio de Campos Bastos (OABIDF 11.335), Francisco Victor 
Bouissou (OAB/DF 1.932-A), Ricardo Mesquita de Abeci (OABIDF 
12.709), Ademir Coelho Araujo (OABIDF 18.463), Elisa Lima 
Alonso (OAB/DF 18.483), Isabella Loqiba Veronese Aguiar 

-~----------t('ftOFiB1DF15.224) e Marianne dos Santos Abe (OABlDF 19.761). 
Sumario: . REPRESENTA<;Ao. FUNDA<;6ES DE APOIO. 
INSTITUI<;Ao FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR. 
RELACIONAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLA<;Ao 
VIGENTE. FIXA<;Ao· DE PRAZO PARA 0 EXATO 
CUMPRIMENTO DA LEI. 

1. E ilegal a participacao de servidores de instituicao federal de ensino 
superior em atividades desenvolvidas por fundacoes de apoio sem as 
respectivas autorizacoes devidamente formalizadas e em 
conformidade com as normas estabelecidas pelo orgao de direcao 

40superior competente da universidade, a teor do art. da Lei n° 
8.958/94. 
2. A natureza da constatacao antes referida justifica a fixacao de prazo 
para que a unidade jurisdicionada adote as providencias necessarias ao 
exato cumprimento da lei, consistindo na cessacao da questionada 
participacao, 
3. A eventual regulamentacao e autorizacao com vistas a regularizar ' 
tal participacao deve seguir os parametres definidos na legislacao 
aplicavel (Lei n? 8.958/94 e Decreto nO 5.205/2004)1 exigindo-se qu~ 

.. relacio~amento e~tre a instituicao .f<:deral de : s;ms ~UI2U"ino~ ~~F
fun~a~es de apo~o 0c,orra sem prejuizo das aco que ffln~WGm a ' 
razao de ser da umversldade.. - S, . 

I lFls',INO. 148 
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Promotor de Justica de Fundacoes do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios (MPDFT), 

~
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pela qual Sua Excelencia encaminhou ao TCU, para as providencias cabiveis, copra de Parecer 
Contabil resultante da analise das contas de 1999 a 2002, apresentadas aquela Promotoria de Justica 
pela Fundacao de Empreendimentos Cientificos e Tecnologicos (FINATEC), entidade de direito 
privado que desenvolve atividades de apoio junto a Fundacao Universidade de Brasilia (FUB).. 

2. 0 sobredito Parecer Contabil (fls, 3/60) foi elaborado pelo Setor de Apoio da Promotoria 
de Justica de Fundacoes e Entidades de Interesse Social (PJFEIS/MPDFT), apresentando os resultados 
de exames procedidos nos contratos mantidos pela FINATEC com a F1JB e outros orgaos publicos 
federais. 

3. As conc1us6es da referida peca de auditoria apontaram a incompatibilidade entre as acoes: 
desenvolvidas por essa fundacao de' apoio (FINATEC) e seus fins estatutarios, bern assim a 
inobservancia de dispositivos da Lei n? 8.958/94, relativamente ao ambito material dos contratos por 
ela firmados (art. 1°), aos principios de licitacao (art. 3°), as regras de participacao de servidores da 
FUB nas atividades desenvolvidas (art. 4°), e a cobranca de taxa de adrninistracao sobre os valores 
contratados. 

4. Mediante Despacho de fls, 119, 0 entao Relator da materia, Ministro GuilhermePalmeira, 
acolhendo proposta da 63 SECEX, determinou a realizacao de diligencia junto a FUB, com vistas ao 
esc1arecimento de determinadas praticas administrativas reveladas nesta Representacao, encaminhando 
copia do Parecer Contabil que ensejou este feito aos Relatores das LUJs em' que se encontram os 
diversos outros orgaos envolvidos nos contratos da FINATEC, para as medidas julgadas pertinentes.. 

5. Desta feita, a 63 SECEX submete a consideracao do Tribunal a avaliacao por ela procedida, 
no tocante 'aos elementos obtidos com aquela diligencia, trazendo a instrucao de fls, 126/32, cujos 

- termos transcrevo ,a seguir, para fins de composicao da parte expositiva da materia sob exame: . 

"II - DA DILIGENCIA 
2.1 Contrato relativo aprestaclio de assistencia odontol6gica aos servidores 
2.1.1 Conforme apontado no item 2.3.d da instrucao anterior, 0 Representante questiona a 

legalidade do contrato firmado com a FINATEC para a implementacao e gerenciamento do plano de 
assistencia odontol6gica aos servidoresda FUB. . 

2.1.2 Alega que 0 objeto do ajuste nao guarda relacao com as finalidades estatutarias da 
FINATECnem com as atividades de apoio constantes da Lei n° 8.958/94, inobservando, assim, os limites 
impostos pelo estatuto da contratadae pelas normas que regema contratacao das fundacoes de apoio. 

2.1.3 Considerando a antiguidade do contrato (celebrado em julho de 1999), a diligencia buscou 
esc1arecer como esta atualmente implementada a assistencia odontol6gica, requerendo 0 envio de copia 
de contrato porventura vigente com esse fim, bem como dos pareceres tecnicos e juridicos que 0 

respaldaram. 
2.1.4 Em resposta, afirma 0 Reitor que a Odontoclfnica da UnB e um programa de auto-gestae, 

incentivado pela Administracao Central da Universidade e administrado pelo Decanato de Assuntos 
Comunitarios, sem participaciio de fundaciies de apoio. Compreende seis consultorios com plena infra
estrutura, com taxa de contribuicao fixa de baixo custo, para atendimento aos servidores de baixa renda 
(An. 1, fl. 1). 

2.1.5 Esclarece, assim, que a FUB nao mais se vale de fundacoes de apoiona prestacao de 
assistencia odontologica a seus servidores.: . 

2.1.6 Esse fato torna desnecessarias consideracoes adicionais sobre a materia, pois fica 
prejudicada a proposta de cancelamento de eventual contrato em vigor. As implicacoes da assinatura do 
ajuste sem observancia das restricoes legais, por sua vez, ja estao sendo consideradas em outros topicos 
da Representacao,pois esse foi um questionamento comum a outros contratos. . 

2.2 Participacio de servidores em acoes desenvolvidas por fundacoes de apoio 
2.2.1 Conforme analisado no item 2.4.b da instrucao anterior,0 Representante tambemquestiona" 

a viabilidade de professores da FUB, alguns submetidos a regime de dedicacao exclusiva, integrarem 
orgaos dirigentes das fundacoes de apoio. Isso porque 0 crescimento das operacoe . . 
atividades a cargo das fundacoes trazem demandas e responsabilidades 'a seu ve ~~a~~OO1Jn!F 
exigencies do regime de trabalho a que os professores se acham submetidos. CPI • ON(.;S 

2.2.2 Aponta, ainda, que a Finatec ha muito vem sendo administrada los mesmos Oi7etores, 

_ ~ dois dos quais sao pro~essores da PUB.com dedicacao exc1usivaj,' / Fls. No1 49 
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2.2.3 Alem disso, indica pagamentos a outros servidores em decorrencia de contratos celebrados 
pelas fundacoes de apoio, retribuicoes essas que, em seu juizo, nao observam 0 carater esporadico a que 
se refere 0 art. 4°, § 2°, da Lei n° 8.958/1994., . 

2.2.4 Por diligencia, foram solicitadas a FUB informacoes necessarias para 0 exame de dois. 
aspectos envolvidos: 1) a extensao do problema, em terrnos do quantitativo e rotatividade de servidores 
exercendo funcoes diretivas em fundacoes de apoio, e 2) o ambiente de controle mantido pela FiJB, 
incluindo 0 grau de formalizacao dos atosautorizadores e a existencia, adequacao e observancia de 
normas intemas que disciplinam a materia. 

2.2.5 Como se passa a analisar, a' situacao constatada e insatisfat6ria. Nao s6 e elevado 0 numero 
de servidores com vfnculos duradouros com as fundacoes de apoio, muitos sob regime de dedicacao 
exclusiva, como nao existem regras e procedimentos institucionalizados sobre a participacao dos quadros 
da PUB nas atividades desenvolvidas pelas referidas fundacoes, . 

A. Servidores Ocupantes de Cargos Diretivos ou Consultivos em Fundaciies de Apoio 
2.2.6 Foi solicitado aFUB apresentar relacao de servidores que, a partir do exercicio de 2000, 

exerceram ou exercem cargos diretivos ou consultivos nas fundacoes de apoio, indicando 0 cargo 
ocupado na Universidade e 0 respectivo regime de trabalho. 

, 2.2.7	 As respostas encaminhadas revel am 0 seguinte, por fundacao de apoio: . 
a) FUNSAUDE - Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico na Area 

de Sande: 
• Desde 2000 (data a partir da qual foram solicitadas informacoes) e administrada pelos 

mesmos diretores (Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e Diretora Operacional), todos professores da 
PUB submetidos a regime de dedicacao exclusiva (An. 1, fls 6/8). ' 

• De igual modo, tanto os membros do Conselho Superior como os do Conselho Fiscal 
exercem suas atribuicoes desde 0 exercicio de 2000, pelo menos, aexcecao de dois suplentes do conselho 
fiscal indicados em 2002. Quanto ao regime de trabalho, um dos membros do Conselho Superior exerce 0 

cargo de medico, em regime de 20 horas semanais (An. 1, fl. 16); todos os outros treze membros de 
conselho (superior ou fiscal) sao professores submetidos a regime de dedicacao exclusiva (An. 1, fis. 
2/31); 

b) FEMAT - Fundacao de Estudos e Ciencias Matematicas: 
• os cargos de Presidente e Vice-Presidente sao ocupados desde 1999 pelas mesmas 

professoras, mas ambas aposentadas (a Presidente desde 1995; a Vice, desde marco de 2004). . 
• No periodo solicitado, nao houve renovacao nos conselhos superior (6 membros) e fiscal (3 ' 

membros), exceto pela troca de 'um membro do conselho superior e um do conselho fiscal em 2001. 
Todos os componentes dos referidos conselhos sao professores da FUB com regime de dedicacao 
exclusiva (An. 1, fls. 32/44); . 

c) FUBRA - Fundacao Universitaria de Brasilia (An. 1, fls, 45/105): 
• A diretoria executiva e composta por tres membros. Destes, um e professor em regime de 

dedicacao exclusiva, figurando como diretor da fundacao de apoio desde oexerdcio a partir do qual 
foram solicitadas as informacoes (2000). Os outros dois diretores ocupam cargos tecnicos na FUB,em 
regime de 40 horas semanais. No total de 53 servidores apontados como diretores, conselheiros e 
suplentes desde 0 exercfcio de 2000, um ocupa 0 cargo de professor em regime de 20 horas semanais; 
outros 21 servidores ocupam cargos tecnicos em. regime de 40 horas semanais de trabalho e os 31 
restantes sao professores submetidos a regime de dedicacao exclusiva; 

. d) PEPAD - Fundacao de Estudos e Pesquisas em Administracao e Desenvolvimento: 
•_ Seguindo 0 padrao observado nas demais fundacoes de apoio, 0 corpo diretivo ecomposto 

predominantemente por professores submetidos a regime de dedicacao exclusiva. Os dados encaminhados 
pela PUB (An. 1, fls. 106/128) nao apresentam a qualificacao de todos os membros de cargos diretivos e 
consultivos, mas dos 18 servidores elencados, cinco ocupam cargos tecnicos em regime de 40 horas 
semanais de trabalho e nove sao professores com regime de dedicacao exclusiva, dentre eles 0 Diretor-
Presidente; .' 

e) FAHuB- Fundaeao de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do' Hospital 
Universitario de Brasilia (An. 1, fis. 161/193): . 

• 0 corpo consultivo e deliberativo e composto predominantemente por professores 
submetidos a regime de dedicacao exclusiva. Eles representam seis, dos J\O . lho 
Curador; cinco, dos oito membros do Conselho Consultivo; e dois, dos tres 1~~O<JU)(f~1f~i cal.: 
A Diretoria Executiva e composta po~. tres membros: um deles ocupa dois ~i~s na(lRmON<k prafe s~ 
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em regime de 20 horas semanais, e 0 de medico, em regime de 40 horas; os outros dois membros da 
diretoria sao professores com regime de dedicacao exclusiva; 

t) FINATEC - Fundacao de Empreendimentos Cientlficos e Tecnol6gicos: , 
• Desde 0 exercfcio de 2000, a partir de quando foram solicitadas informacoes, 0 cargo de 

diretor-presidente e ocupado por professores da FUB vinculados a regime de dedicacao exclusiva, 
Atualmente, os outros dois membros da Diretoria Executiva (diretor-secretario e diretor-financeiro) 
tambem sao professores com dedicacao exclusiva ,- a totalidade da diretoria, portanto, ecomposta por 
professores sob 0 referido regime de trabalho; 

• Quanto aos conselhos, 22 de urn total de 23 servidores que desde 0 exercfcio de 2000 
ocupam ou ocuparam posicoes no Conselho Superior, assim como todos os 14 que integram ou 
integraram 0 Conselho Fiscal, sao professores com dedicacao exclusiva (An. 1, fls. 129(160). 

2.2.8 Dos dados apresentados, destaca-se que: 
a) a participacao deprofessores submetidos a regime de dedicacao exclusiva em cargos de dir.~o 

e em conselhos nas fundacoes de apoio jli ocorria muito antes de ser permitida. Como visto no item 2.4.b 
da instrucao anterior (fl. 112), s6 com 0 advento do Decreto n° 5.205/2004 foi prevista tal possibilidade, e 
ainda assim sob certas condicoes, discutidas adiante. Apesar disso, as fundacoes de apoio que atuam no 

. ambito da FUB contam, desde 0 infcio do periodo solicitado na diligencia (exercfcio de 2000), com a 
participacao expressiva de docentes submetidos a regime de dedicacao exclusiva em seus cargos diretivos 
e consultivos; , 

b) 0 envolvimento dos referidos professores nao se resume a casos isolados, mas constitui a regra 
no preenchimento dos postos de coman do nas fundacoes de apoio. 

2.2.9 Esses fatos realcam a preocupacao expressa pelo Representante (item ITA, fl. 51), no 
sentido de que 0 crescimento das operacoes e a complexidade das atividades a cargo das fundacoes de 
apoio trazem demandas e responsabilidades a seu ver incompativeis com as exigencies do regime de 
trabalho 'a que OS professores se acham submetidos. 0 risco e tao mais presente quanto mais se nota a 
ausencia, na FUB, de urn adequado ambiente de controle sobre a parceria entre seus servidores' e as 
fundacoes, como se passa a analisar. 

B. Controle sobre a Participaciiode Servidores nas Atividades das Fundaciies de Apoio. 
2.2.10 Na diligencia, solicitou-se a FUB 'detalhar como ocorre (e e formalizada) a autorizacao 

institucional para que servidores exercam a colaboracao esporadica em assuntos de sua especialidade (art. 
14 do Decreto n° 94.664/1987) ou ocupem cargos diretivos em fundacoes de apoio (art. 4° do Decreto n° 
5.205/2005)'. ' 

2.2.11 Foi solicitado, ainda, 0 encaminhamentode c6pia das normas internas que regulam a 
materia, bern como a indicacao dos controles existentes para que a participacao em atividades realizadas 
pelas fundacoes de apoio: 

a) nao trouxesse prejufzo as atribuicoes funcionais dos servidores (art. 4° da Lei n° 
8.958/1994); , 

b) nao desse causa a percepcao de remuneracao pelo exercfcio de cargos diretivos ou em 
conselhos nas fundacoes de apoio (art. 4°, § 1°, do Decreto n° 5.205/2004); e 

c) nao ocorresse simultaneamente com ajornada de trabalho a que os servidores estao sujeitos 
(art. 4°, § ZO, da Lei n° 8.958/1994). 

2.2.12 A Universidade limitou-se a responder que 
ndo Juj normas institucionais referentes a liberaciio de servidores desta Instituicdo para colaborar 

com as Fundaciies de Apoio, uma vez que as atividades desenvolvidas ocorrem fora do expediente 
normal, sem prejuizo das atividades queocupam (An. 1, fl. 1). ' 

2.2.13 Quanto a formalizacao dos procedimentos, tarnbem questionada na diligencia, 0 silencio da 
FUB permite presumir a informalidade das 'Iiberacoes', ate por inexistirem normas intemas a respeito. 

2.2.14 Fica evidente, assim, a fragilidade dos controles institucionais mantidos pela universidade, 
dada a ausencia de regulamentacao da materia e de formalizacao dos atos. Note-se que a pr6pria relacao 
de servidores que exercem cargos de direcao ou conselho em fundacoes de apoio, apesar de constituir 
informacao basica, teve que ser buscada pela FUB junto as fundacoes de apoio, como revelam os offcios 
de fls. 2, 45; 129 e 161 do Anexo 1. 

2.2.15 Quanto aos docentes submetidos a regime de' dedicacao exc rva-se ue a 
colaboracao esporadica em assuntos de sua especialidade deve necessari*R35 ~ 28iY.2fiM<l.ac 
instituicao, de acordo com as normas aprovadas pelo conselho superior com~~tente'CGfr!.~~::"l, '~, 
Decreto n" 94.664/1987). A mesma exigencia se aplica a participacao df10prfessore!fhit~H~elhos 
diretorias das fundacoes deapoio (art. 4°, § 10 

, do Decreto n"5.205/2005). I J' 151 
I fls, I~O 
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2.2.16 De resto, esse e 0 comando previsto no art. 4° da Lei n° 8.958/94, segundo 0 qual a 
participacao de servidores das IFES, qualquer que seja 0 cargo ocupado, em atividades realizadas pelas 
fundacoes de apoio, deve ser autorizada em conformidade com 'as nonnas aprovadas pelo orgao de 
direcao superior competente' . . 

2.~.17 Sao, portanto, irregulares as. atuais 'Iiberacoes de servidores para colaborar com as 
fundacoes de apoio', pois a existencia de normas intemas que regulamentem a questao e condicao 
necessaria para que tal participacao possa ocorrer.· 

2.2.18 As autorizacoes devem, ainda, ser formalizadas, com a indicacao dos pressupostos que a 
determinaram e dos demais elementos necessaries a posterior revisao e controle dos atos correspondentes, 
em respeito aos principios que regem a Administracao Publica. 

2.2.19 Tambem nao cabem autorizacoes genericas, desvinculadas de uma necessidade presente e 
claramente definida. 0 pronunciamento particularizado sobre cada pedido de autorizacao, com 
explicitacao dos motivos determinantes e dos termos inicial e final autorizados, justifica-se pelo carater 
excepcional de que se deve revestir 0 exercicio, pelos servidores das IFES, de atividades estranhas as suas 
atribuicoes tipicas, notadamente aqueles submetidos a regime de dedicacao exclusiva. 

2.2.20 A observancia estrita dessas condicoes (autorizacoes particularizadas, formalizadas e em 
conformidade com normas intemas preestabelecidas) e exigencia compativel com as peculiaridades da 
situacao em exame, pois, conforme dito, 0 enorme crescimento nas atividades das fundacoes de apoio traz 
series riscos de desconsideracao do regime de trabalho a que se acham submetidos os servidores, risco 
esse agravado pela intirnidade com-que se desenvolve 0 relacionamento entre as IFES e as fundacoes de 
apoio. 

2.2.21 Nesse sentido, propoe-se que 0 Tribunal: 
a) com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituicao Federal, c/c 0 art. 45 da Lei nO' 

8.443/92, fixe 0 prazo maximo de 90 (noventa) dias para que a: FUB adote providencias para fazer cessar 
a participacao de servidores em atividades desenvolvidas por fundacoes de apoio sem autorizacoes 
devidamente formalizadas e em conformidade com as normas estabelecidas por seu orgao de direcao .: 

. competente (art. 4° da Lei n° 8.958/94), informando ao Tribunal os resultados alcancados; 
b) determine a FOB que, caso venha a regulamentar e autorizar a participacao de seus 

servidores em atividades realizadas por fundacoes de apoio, como faculta 0 art. 4° da Lei n° 8.958/94, 
zele para que tal participacao, alem de esporadica, a) nao traga prejufzo as atribuicoes funcionais dos 
servidores (art. 4° da Lei n° 8.958/1994); b) nao de causa a percepcao de remuneracao pelo exercfcio de 
cargos diretivos ou em conselhos nas fundacoes de apoio (art. 4°, § 1°, do Decreto n° 5.205/2004); c) nao 
ocorra simultaneamente com a jornada de trabalho a que os servidores estao sujeitos, excetuada a 
colaboracao eventual a que se refere 0 art. 4°, § 2°, da Lei n° 8.958/1994; e d) observe as vedacoes 
especfficas do regime de trabalho a que os servidores se encontram submetidos. 

ill - CONCLUSAO 
3.1 . A representacao em exame 6 baseada em aprofundado parecer contabil desenvolvido pela 

area de apoio do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories. Foram varias as questoes suscitadas, 
cabendo, a titulo de conclusao, surnariar os encarninhamentos propostos nesta e na instrucao anterior: 

a) relativamente aos contratos firmados por orgaos piiblicos com a FINATEC, com ou sem 
participacao da FOB, as ocorrencias foram segregadas, para fins de analise, considerando-se a 
distribuicao intema de competencies vigente no Tribunal. Nesse sentido, esta Unidade Tecnica ocupou-se 
das questoes ligadas a Universidade de Brasflia e, em cumprimento ao despacho do Relator (fl. 119), 
encarninhou c6pia do Parecer Contabil que fundamenta a Representacao aos gabinetes dos Ministros 
responsaveis pelo controleextemo dos demais orgaos citados (LUJ 01, LUJ 03 e Min. Ubiratan Aguiar), 
para as providencias que entenderem adequadas; '. 

b) quanta a participacao da PUB, verificou-se que as praticas noticiadas na Representacao haviam 
sido detectadas em auditoria rea1izada com 0 objetivo de avaliar a transparencia do relacionamento da 
Universidade com as fundacoes de apoio que atuam em seu ambito' (TC-Q17.506/2oo2-3, ainda nao 
apreciado - atualmente no Gab. Min.-LUJ01-Bienio 2005/2006). Nesse processo, foi proposto ao 
Tribunal determinar 0 cancelamento dos contratos exarninados, fixar orientacoes para a celebracao de 
futures ajustes e aplicar multa aos agentes responsaveis pelas contratacoes irregulares, entre eles 0 

Presidente da PUB, os dirigentes das faculdades executoras dos contratos e os responsaveis pelas . 
fundacoes de apoio contratadas. Na instrucao anterior, considerou-se que tais nt~cerialll lima 
resposta adequada as ocorrencias contidas nesta representacao, nao se mostra,lH<Y~~'4ombr~ 
~ovas aCiOes de controle as ja. em debate no ~C-017 .506/2oo2-3#, . !. CPL· ONGs ~ > 

. . .' \'" fFls. N0 . 152 
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c) sobre a cobranca de mensalidade em cursos de pos-graduacao, analisada no item 2.4. 'a' da 
mstrucao anterior, acrescenta-se que a materia foi recentemente levada a consideracao do Supremo 
Tribunal Federal, mediante a~o cautelar (AC 863) proposta pela Universidade Federal de Pelotas, 
ruotivada por a¢o civil publica em que 0 Ministerio Publico Federal questiona a cobranca. A a¢o 

. cautelar e recente (12/07/2005), e seu m':rito ainda nao foi apreciado; 
d) acercada prestacao de assistencia odontol6gica aos servidores, foi afirmado pela FUB que nao 

ha a participacao de fundacoes de apoio na atividade. Assim sendo, considerou-se dispensavel 
desenvolver a ocorrencia, pois a contratacao indevida, noticiada peto Representante e ja superada, 
segundo PUB, teria implicacoes comuns as ja em exame no referido TC-Q17.506/2002-3; 

e) por fim, aparticipacao de servidores em atividades desenvolvidas por fundacoes de apoio foi 
considerada irregular, pela informalidade das autorizacoes concedidas pela FUB. Estao sendo propostas 
as medidas corretivas pertinentes, inclusive com a fixacao de prazo para 0 exato cumprimento da lei. 

IV - ENCAMINHAMENTO 
Ante 0 exposto, e considerando a instrucao de fls 105/115, submetemos os autos a consideracao 

superior, propondo que 0 Tribunal: 
I. conheca da presente representacao, com fundamento no art. 237, I, do Regimento 

Interno/TCl.l, para, no merito, considera-la parcialmente procedente; 
II. com fundamento no art. 71, IX, da Constituicao Federal, clc 0 art. 45 da Lei n? 8.443/92, 

fixe 0 prazo maximo de 90 (noventa) dias para que a Fundacao Universidade de Brasilia faca cessar a 
participacao de servidoresem atividades desenvolvidas por fundacoes de apoio sem autorizacoes 
devidamente formalizadas e em conformidade com as normas estabelecidas por seu orgao de dir~o 

competente (art. 4° da Lei n° 8.958/94), informando ao Tribunal os resultados alcancados; 
m. determine a FUB que, caso venha a regulamentar e a autorizar a participacao de seus 

servidores em atividades realizadas por fundacoes de apoio, como faculta 0 art. 4° da Lei n° 8.958/94, 
zele para que tal participacao, alem de esporadica, 

a) nao traga prejuizo as atribuicoes funcionais dos servidores (art. 4° da Lei n° 8.958/1994); 
b) nao de causa a percepcao de remuneracao pelo exercicio de cargos .diretivos ou em 

conselhos nas fundacoes de apoio (art. 4°, § 1°, do Decreto n" 5.205/2004); 
c) nao ocorra simultaneamente com a jornada de trabalho a que os servidores estao sujeitos, 

excetuada a colaboracao eventual a que se refere 0 art. 4°, § 2°, da Lein" 8.958/1994; e . 
d) observe as vedacoes especfficas do regime de trabalho a que os servidores se encontram 

submetidos. . . 
rv. encaminhe c6pia da Decisao que vier a ser adotada, bern como do Relat6rio e Voto que a 

fundamentarem, ao autor da Representacao, para ciencia, e a Secretaria Federal de Controle Intemo, para 
o acompanhamento das providencias adotadas a respeito dos itens II e III retro; 

V. determine 0 arquivamento destes autos.' 

6. A titular da 6& SECEX aquiesce a proposta de encaminhamento oferecida pela instrucao 
(fls.133). 

E0 Relat6rio. 

VOTO 

Registro inicialmente que passei aatuar nestes autos somente a partir de 25/9/2006; com 
fundamento no art. 27 da Resolucao TCU nO 175/2005, corn a redacao dada pela Resolucao TCU n? 
190/2006, tendo em vista tratar-se de processo afeto avaga do Ministro Adylson Motta. 

, . 
2. Entendo que 0 Tribunal deve conhecer da iRepresentacao ora apreciada, ante 0 

preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso I, do Regimento 
IntemoffCU. . 

3. Tal documento foi submetido a consideracao desta Casa pelo Doutor Gladaniel Palmeira 
de Carvalho, Promotor de Justice de Fundacoes do Ministerio Publico do Distrito..ttdCtal.' Thrrit6rios, 
(MPDFI), avista de Parecer Contabil resultante da analise das contas de 1999 a~Qg,rt1P~OO1as~ 

MPDFf pela Fundacao de Empreendimentos Cientfficos e Tecnol6gicos (FIN"'iirEC)'~J6N~ao de 
apoio que atua no ambito da Fundacao Universidade de Brasilia (FUB)\J! 1 .' 
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4. As percucientes analises e conclusoes consubstanciadas na instrucao da 63 SECEX deixam 
ver claramente a necessidade de providencias por parte da FUB, tendentes a ajustar 0 seu 
relacionamento com fundacoes de apoio a legislacao aplicavel (Lei n? 8.958/94, regulamentada pelo 
Decreto nO 5.205/2004). 

5. De fato, conforme indicado pela Unidade Tecnica, ha que se ter por irregulares as atuais 
Iiberacoes de servidores para colaborar com as fundacoes de apoio, ante a inexistencia do 
correspondente disciplinamento interno previsto em lei. 

6. Assim, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao Federal, c/c O' art. 45 da Lei n? 
8.443/92, impoe-se a fixacao de prazo para que a entidade adote as medidas necessarias ao exato 
cumprimento da lei, uma vez que os esclarecimentos apresentados pela unidade nao se mostram habeis 
a justificar a continuidade dos procedimentos ora questionados. 

7. Da mesma forma, devera a instituicaocuidar para que, na eventual regulamentacao visando 
aparticipacao de seus servidores em atividades a cargos de fundacoes do genero, sejam respeitadas as 
diretrizes emanadas dos normativos em referencia (Lei nO 8.958/94 e. Decreto n? 5.205/2004), cujo 
objetivo epermitir tal relacionamento, mas sem prejuizo das a~es que constituem a razao de ser das 
universidades. 

8. Nesse sentido, considero que a avaliacao feita pela 63 SECEX antecipa adequadamente 0 

posicionamento do Tribunal em tomo da possivel normatizacao interna, ao ponderar que: 

"2.2.18. As autorizacoes devem, ainda, ser formalizadas,.com a indicacao dos pressupostos que a 
determinaram e dos demais elementos necessaries aposterior revisao e controle dos atos correspondentes, 
ern respeito aos principios que regem a Administracao Publica.	 , 

2.2.19. Tambem nao cabem autorizacoes genericas, desvinculadas de uma necessidade presente e 
claramente definida. 0 pronunciamento particularizado sobre cada pedido de autorizacao, 'corn 
explicitacao dos motivos determinantes e dos termos inicial e final autorizados, justifica-se pelo carater 
excepcional de que se deve revestir 0 exercfcio, pelos servidores dasIFES, de atividades estranhas as suas 
atribuicoes tfpicas, notadamente aqueles submetidos a regime de dedicacao exclusiva. 

2.2.20. A observancia estrita dessas condicoes (autorizacoes particularizadas, formalizadas e em 
conformidade com normas intemas preestabelecidas) e exigencia compativel corn as peculiaridades da 

/	 
situacao ern exame, pois, conforme dito, 0 enorme crescimento nas atividades das fundacoes de apoio traz 
series riscos de desconsideracao do regime de trabalho a que se acham submetidos os servidores, risco 
esse agravado pela intimidade corn que se desenvolve 0 relacionamento entre as IFES e as fundacoes de' 
apoio." 

9. Por ultimo, importa destacar a informacao reproduzida no Relat6rio precedente, 
relativamente ao fato de que' nao estao sendo examinados aqui os varies contratos firmados pela FUB 
com as fundacoes de apoio que atuam no seu ambito, porquanto isso constitui objeto de processo 
especffico, decorrente de auditoria realizada com esse proposito (TC-017.506/2OO2-3, atualmente no 
Gabinete do Relator, Ministro Augusto Nardes). 

Com essas consideracoes, acolho, pelos seus fundamentos, a proposta oferecida pelo Orgao 
Instrutivo, e voto por que 0 Tribunal de Contas da Uniao adote 0 Acordao que ora submeto a este 
Colegiado. ' 

TClj, Sala das Sessoes Ministro Luciano Brandao Alves de Souza, em 14 de novembro de 2006. 
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• TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO . 

,ACORDAO N<l2135/2006- TCU - PLENAAIO 

1. Pcrocesso-T-G--OU.0921ZD04·3 (comLanexo).: --- _. ---.-.---'; .._._.. 

2. Grupo I, Classe de Assunto: VII -- Representacao. 
3. Interessados: Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories (por sua Promotoria de Justica de 
Fundacoes e Entidades de' Interesse Social - PlFEISIMPDFT), Fundacao de Empreendimentos 
Cientfficos e Tecnol6gicos (FINATEC), Fundacao de Apoio ao Desenvolvirnento Cientifico e 
Tecnoldgico na Area de Saiide (FUNSAUDE), Fundacao de Estudos e Ciencias Matematicas (FEMAT), 
Fundacao Universitaria de Brasilia (FUBRA), Fundacao de Estudos e Pesquisas em Administracao e ' 
Desenvolvimento (FEPAD) e Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento Cientffico e Tecnologico do 
Hospital Universitario de Brasilia (FAHUB). . . 
4. Unidade Jurisdicionada: Fundacao Universidade de Brasilia - FUB.
 
5~ Relator: Ministro Valmir Campelo.
 
6. Representante do Ministerio Publico: na~ atuou. 
7. Unidade Tecnica: 6a Secretaria de Controle Extemo (6a SECEX). 
8. Advogados constitufdos nos autos: Francisco Queiroz Caputo Neto (OABIDF 11.707), Carlos Eduardo 
Caputo Bastos (OABIDF 2.462), Claudio Bonato Fruet (OABIDF 6.624), Gustavo Henrique Caputo 
Bastos (OABIDF 7.383), Luis Eduardo Correia Serra (OABIDF 13.070), Beatriz Donaire de Mello E. 

)	 Oliveira (OABIDF 15.315), Mauricio de Campos Bastos (OABIDF 11.335), Francisco Victor Bouissou 
(OABIDF 1.932-A), Ricardo Mesquita de Abed (OABIDF 12.709), Ademir Coelho Araujo (OABIDF 
18.463), Elisa Lima Alonso (OABIDF 18.483), Isabella Lomba Veronese Aguiar (OABIDF 15.224) e 
Marianne dos Santos Abe (OABIDF 19.76\). 

9. Acordao: .	 . 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representacao iormulada pelo DoutorGladaniel 

Palmeira de Carvalho, Promotor de Justica de Fundacoes do Ministerio Publico do Distrito Federal e 
Territories (MPDFf), a vista ere Parecer Contabil resultante da analise das contas de 1999 a 2002, 
apresentadas ao MPDFT pela Fundacao de Empreendimentos Cientfficos e Tecnol6gicos (FINATEC), 

. organizacao de apoio que atua no ambito da Funda<;ao Universidade de Brasilia (FUB). 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao Plenaria, diante das 

raz6es expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 10, inciso II, da Lei 8.443/92, e no art. 10, inciso 
XXIV, do Regimento Intemo/TCU, em: . 

9.1. conhecer da presente Representacao, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 237, inciso I, do Regimento Intemo/TCU; . 

9.2. no merito, considerar a Representacao parcialmente procedente;	 , 
9.3. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituicao Federal, clc 0 art. 45 da Lei nO 8.443/92, . 

fixar 0 prazo maximo de 90 (noventa) dias para que a Fundacao Universidade de Brasilia (FUB) faca 
cessar a participacao de servidores de seus quadros em atividades desenvolvidas por fundacoes de apoio 
sem as respectivas autorizacoes devidamente formalizadas e em conformidade com .as normas; 
estabelecidas por seu 6rgao de dire~o superior cornpetente, a teor do art. 4° da Lei n° 8.958/94, 
informando ao Tribunal os resultados alcancados com a providencia ora determinada tao logo 
irnplementada; ."	 ' 

9.4. deterrninar a FUB que, casovenha a regulamentar -e a autorizar a participacao de seus 
servidores em atividades realizadas por fundacoes de apoio, conforme faculta 0 art. 4° da Lei n° 8.958/94, . 
zele para que tal participacao, alem de esporadica: ... . 

9.4.1. nao traga prejuizo as atribuicoes funcionais dos servidores (art. 40 da Lei n° 8.958/1994); " 
9.4.2. nao d~ causa apercepcao de remuneracao pelo exercicio "de cargos diretivos ou em conselhos 

nas fund acoes de apoio (art. 40, § 1°, do Decreto n" 5.205/2004); 
9.4.3. nao ocorra simultaneamente com a jomada de trabalho a que os servidores estao sujeitos, 

excetuada a colaboracao eventual a que se refere 0 art. 4°, § 2° ~ da Lei n° 8.958/1994; e . . .' . 
. 9:4.4.. observe as vedacoes especfficas do regime de trabalho a que os serv~Rag;riit2M~F;" 

submetidos. " . " I " 

9.5. determinar a 6aSECEX que monitore 0 cumprimento do contido nos ilens 9gk~~Citeste 
Acordao, representando ao Tribunal se neCessario~,. I 1· 5'.5 . \ .	 I Fls fi (J

r 
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l1U'UNAl-DECOKT~ D~ ~NIAO ~TC-Oll'092!2OO<"; _ . • . ... 9.6. dar ciencia deste Acordao, bern como do Re1at6no e Voto que 0 fundamentam, ao autor da 
Representacao e aSecretaria Federal de Controle Interno. ( 

10. Ata n° 46/2006 - Plenario 
11. Data da Sessao: 1411112006 - Extraordinaria 
12. C6digo eletronico para localizacao na pagina do TCU na Internet: AC-2135-46/06-P 
13. Especificacao do qu6rum: 
13.1. Ministros presentes: Guilherme Palmeira (presidente), Marcos Vinicios Vilaca, Valmir Campelo 
(Relator), Walton Alenear Rodrigues, Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler e Augusto Nardes. 
13.2. Auditores convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

d~
 
Relator 

Fui presente: 

LU~~~ 
Procurador-Geral 

_------.L_... 

RQS nO 201/2007, y

ePI ·ONGs 

F~S.·N°~1 

089 .
 
Doc.. 

I 


