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Senhor Secretário:

Em atenção à solicitação constante do ofício 0421/2013-TCU/SECEX-Ba, de
16/04/2013, relativo ao TC-025.162/2012-8, encaminho a Vossa Senhoria as
informações, na sequência dos itens pontuados.

a) De relação à adequação terminológica do instrumento, qual seja
convénio ao invés de contrato, seguem pareceres de lavra da DiretoriaGeral e da Assessoria Jurídica deste Tribunal, propondo a modificação
necessária com espeque na teoria geral dos contratos administrativos,
neste caso, intitulado Contrato Administrativo Inominado. Aguarda-se
posicionamento da Caixa Económica Federal (cópias dos pareceres e
ofícios encaminhados à Caixa, exigindo a repactuação, em anexo).
b) Quanto à vigência do ajuste em 300 meses, firmado em 19/11/2010,
saliente-se, a partir dos achados de auditorias promovidas pelo CSJT e
TCU, buscou-se a solução técnico-jurídica, de modo a retificar a forma
e o conteúdo da avença. Contratou-se, através de processo legal,
consultoria para a realização de serviço de avaliação econômicofinanceira, com parâmetro nas premissas ora questionadas, a sab

prazo de exclusividade e valor do investimento. Da análise técnica das
informações

constantes

dos

autos

do "convénio"

e

deduções

mercadológicas, ante a falta de dados concretos e registrados nos autos,
chegou-se à conclusão de que o valor do investimento, da ordem de R$
320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), equivaleria a um
prazo de exclusividade de 6,75 anos. Comunicado o resultado deste
trabalho científico à Caixa Económica Federal em 20/11/2012, na
pessoa de representante legal; oficiada a Caixa Económica Federal em
duas

oportunidades,

em

09/01/2013

e

20/02/2013,

cobrando

posicionamento; e, novamente, em 17/04/2013, foi exigida posição da
Caixa Económica Federal sobre o assunto, tendo ela se comprometido a
apresentar seus argumentos, em definitivo, até o dia 17/05/2013 (cópia
do "convénio" assinado em 19/11/2010; do laudo e planilha de
avaliação econômico-financeira; das atas de reunião com a Caixa
Económica Federal em 20/11/2012 e 17/04/2013; dos ofícios exigindo a
presença da Caixa Económica Federal para fins de repactuação do
contrato, em anexo).
c) Sobre o prazo de extensão do ajuste, vejam-se as justificativas lançadas
na alínea anterior. De relação ao prazo com possibilidade de
prorrogação por mais dez anos, previsto na Cláusula Oitava do
"Convénio", o próprio estudo encomendado sinaliza para a inversão
desta previsão temporal. Essa cláusula deverá ser completamente revista
em função dos valores já alcançados, da ordem de R$2.624.557.301,91,
a título de depósitos judiciais, na Caixa. Aguarda-se pronunciamento até
17/05/2013 (vide documentos da alínea "b" e ofício da Caixa,
informando o saldo dos depósitos judiciais em 31/12/12, em anexo).
d) Com o fito de corrigir/suprir a ausência de parâmetros objetivos de
orientação quanto ao prazo e valores envolvidos no pacto, o Tribunal
contratou, em agosto de 2012, consultoria de um perito, de modo a
atender fielmente ao quanto exigido pela equipe de auditoria do CSJ

(item 2.2.5. do relatório de auditoria do CSJT). É de se ressaltar,
todavia, que o valor de R$ 1,87 bilhão, antes almejado pela Caixa a
título de depósitos judiciais que justificariam o valor investido,
alcançou, em 31/12/2012, a expressiva cifra de R$2.624.557.301,91
(Vide documentos das alíneas "b" e "c").
e) No que diz respeito à possível inadequação do projeto à realidade atual
do órgão, seja sob o aspecto arquitetônico, ambiental, social,
tecnológico

e ainda orçamentário, buscou-se também o devido

saneamento. Foi elaborado minucioso parecer, justificando a adequação
sócio-ambiental, inclusive com prorrogação da licença ambiental e, por
exigência desta Presidência, atualizadas as planilhas orçamentarias do
restante da obra. Quanto às pendências de ordem arquitetônica e
tecnológica, uma vez identificada a necessidade desses ajustes antes da
publicação do novo edital de licitação para a construção do restante do
complexo,

em que pese

ressalvas expressas da Administração

(Comissão Especial de Licitação, Diretoria-Geral e votos vencidos em
Sessão do Tribunal Pleno), foi determinada pelo Tribunal Pleno deste
Tribunal a continuação do processo licitatório sem ditas alterações
(cópias do estudo sócio-ambiental e da publicação da licença ambiental,
da ata da CEL, da Ata de reunião do Comité de Acompanhamento da
Obra e Certidão de Julgamento do Tribunal do Pleno, em anexo).
f) Extrato emitido pelo MPOG (Cópia anexa).

Os documentos expendidos seguem em CD Anexo ao presente. Os arquivos
desse CD estão estruturados em pastas correspondentes a cada alínea.
Atenciosamente,

Dês. Presidente do TRT da 5a Região

