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CJRCULAR(PRE:SI/600- ~G~ Brasília)5 de junho de 2009 .. 

' ' . , , ' ' ,, ' ' '\ ', ' , I . 

Ref.: Resposta ao OfíCiq/Presi/11 04 - 22, de 9/6/2009, que encaminha determinação da Corte 

-Especial Administrativa 

.AOS EXCELENTÍSSJMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS INTEGRANTES DA 
CORTE ESPECIAL ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1a REGIÃO . : ,. , ' ' ' ' ' ' \ ) , ' ' 

Cumprimentando Vossas Excelências, reporto-me ao Ofício em epígrafe, que co

munica decisão dessa Corte Especial Administrativa, proferida na sessão de 28/5/2009, determi

-nando a esta Presídência que, no grazo de dez dias, ·preste "todas as informações necessárias" 

relativamente às "manife~tações. encabeçadas pela Desemb~rgadora Federal ASSUSETE MA-·, ' __ , 

GALHÃES ( .. :) sobre as questões envolvendo a suspensão das obras de construção da nova se

, de do Tribunal". 

2. Em meu' entendimento, a matéria encontra-se satisfatoriamente explicada nas cor-
i,' ' > 

· respondências encaminhadas a todos os ilustres membros deste Tribunal, abaixo identificadas:: 
' '' .. .. 

a) Circular/Pre~i/600 - 183, .de 28/4/2009, que3 encaminhou um relatório dos fatos 

e os principais .documentos de gestão da obra até aqu.ele momento, incluindo o · 

Despacho desta Pre.siqência no Processo n° <1.177/2007, datado de 27/4/20091 

suspendendo a execução cia obrado Edifício-Sede até a decisão ,final do TCU e 

.do GNJ, e o Relatório de Fiscalização n° 108/2009 (Preliminar} do TCU, que 

fundamentou o referido Despacho; 

b) Circular/Presi/600 - 217, de 13/5/2009, que encaminhou o Termo de Compro-. . 
misso de 12/5/2009, firmado por esta Presidência perante o Presidente do CNJ 

. e o Procurador-Geral da República, em que· este Tribunal comprometi~-se a 

anular a ~oncorrênéia n° 2/2007 e o Contrato n° 58/2007, ~elativos à cpnstrução 

da nova sede, e a apresentar novos e~tudos para o [5rosseguimen1o da pbra, 

sem os víci~s anterior~s, no prazo de 60 dias; •. ·. -. ~--

c) Circular/Prosi/6.00- 256, de 3/6/2009, que encaminhou. novo relatório dos f fus \ 
e os principais documentos 'de gestão da obra gerados a partir do Termo e, ·~ 
Com pmmi"o do 12/5/2009, iocloiodo " ""'o dolioili'" do Rolotó,io do """ ( . :· 
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RELATÓRIO-RESUMO DOS FATOS SOBRE A PARALISA~ 
- • , T .- • ' I - . : 

ÇAO TEMPORARIA E A RETOMADA DA OBRA DA NOVA 
SEDE bESTACORTE 

1. Conduta anterior à suspensão da obra- negociação'do contrato com vistas à 
redução de custo· 

1.1 

1.2 

A conduta. anterior desta Ad!)únistração, ern relação à obra do .Edifício-Sede, era a de bus
car a redução de custos,. mediante a renegociação do Contrato é 58/2007, Jirmado com o 
Consórcio Nova Sede do TRF, c9nstituído pelas empresas VIA Ergenharia S.A., Construto
ra OAS Ltda e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, .assistidos pelo Projetistá, 
A{quitetura Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltqa. Esse procedimento visava a atender soli
citação do Cons~lho Nacional de Justiça ..:. CNJ contida no Ofício n° 0498/SG/CONS, de 
19/6/2008, do Conselheiro-Relator Mairam Maia Júnior,, em face do frocediniento de Con
trole Administrativo• n°. 200810000001848, requerido pela Procuradoria da RepÚblica no 

_Distrito Federal- 4° Ofício de Licitações e Contratos. NeS'se intuito, várias reuniões e trocas 
de correspondências foram realizadas com o ConsÓrcio e o Projetista, desde 2/7/2008, data 
da pril:nei~a reunião com ambos. ' . . . 

Depois de fechada uma posição razoável das negociações, fqram enviadas cópi~s dos prin-
9ipais docuiv.eJltos de toda a movimentação à Comissão de. Obra formada pelos Desêmbar
gadoresFederais Cândido Ribeiro, Olindo Menezes e José ~íl~ar Mach<Ído por meio qas 
'Circulares/Diges/600 -111, de 16/3/2009, e 167, de 27/4/2009. 

i 1 

2. Suspensão provisóriada execução da obra diante de relatório do TCU 

2.1. Após realizar a terceira auditoria 'na obra,' entre 23/3 e 3/4/2009, o TCU ~xpediu ·o ~ela
, tório de Fiscalização .n° 108/2009, de 23/4/2009, o qual, embora ainda em versão preli
minar, apontava dados consisientes, elabor~dos por técnicos 'credenciados da Secretaria· 
de Fiscalização de Obras - SECOB, demonstrando uma sé& de irr~gularidades graves, 
todas com recomendação de paralisacão da obra, em face dps riscos dé danos ao Erário. 
Esse Relatório. complementava os outros dois relativos às auditorias anteriores (n° Fisca
Jis 707/2007, de 20/11/2007, e n° 84/2008, de 18/8/2008), que, a 'seu turno, também apon
taram varias ir~egulàridades graves. Diante desse quadro, esta Presidência viu-se no de~ 
ver de suspender temporariamente a execução da obra, até o julgamento final do TCU e 
do CNJ. ~ 

2.2. A comunicação dessa decisão, acompanhada do RelaÍório de Fiscalização n° l08/2009, 
foi feita a todos os membros deste Tribunal por mei~ da Circular/Presi/600 - t83, de· 
28/4/2009. . 
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3. Deéisão de anular a êoncorrência e do contrato da obra - Termo de Compro
misso entre CNJ/PGRITRF1 

3.1. O CNJ, cuja intenção' inicial er(Í a de• monitorar a redução do custo da obrà, conforme a~ 
, -- . ·. ' ', I 

· firmado rio ,Ofício n° 0498/SG/CONS/2008 (itejn 1 supra), após anàlisar o Relatório de 
Fiscalização do TCU n°108/2009, de 23/4/2009,eós relatórios anteriore~ (item 2 acima),. 
decidiu, juntamente com a Procuradoria-Geral da Repúblic~, pela anulação dá ·Copcor~ 
rêp.cia n° 2/2007 e do Contrato. n° 58/2007 e pela réalização de novos estudos para a con
tinuidàé!e da obra, sem os~ vícios anteriores. Assim, elaborou o Termo de Compromisso· 
de_l2/5/2Ó09 e o apresentou a esta Presidência, que o assinou, por julgá-lo pertinente. Em 
seguida o TerÍnofoi submetido ao Colegiado, que o homologou por unanünidade. · 

' ' . ' . . . . 
3.2. O Termo de Compromisso foi encaminhado a todos os membros deste Tribunal por in• 

termédio da Circ'ular/Presi/600- 217, de 13/5/2009. · 
! 

4. Anulação da concorrência e do contrato da.obra . - } . ' 

_ 4.1.Dando cumprimento ao Tern\o de Compromisso de 12/5/2009, esta Presidência tomou as 
seguintes providências: 

a) enviou ao Consórcio o Ofício/Presi/900- 218, de 14/5/2009, notificando-o da decisão 
_de anular a Concorrência n° 2/2007 e o Contrato n° 58/2007, por força do disposto no 
art. 1° do Termo de Comproqlisso, cuja cópia foi-lhes enviada; 

h) expediu o Termo de Anulação n° 1, de 22/S/2009, declarando nul~s a Copcorrência n° 
. • • ! 

2/2007 e o Contrato n° 58/2007, o qual foi publicado no DOU da mesma data e retifi-
cado no de '25!512007;. . 

4.2. Neste comenos, o Consórcio apresentou alguns r~cursos, tanto neste Tribunal,-quanto no 
Conselho Nacional de Justiça .. Os recursos· aqui ingressados foram encaminhados ao 
CNJ, em face da sua competênci~ original de decisão, exçeto aqueles julgados prejudica
dos, dos quais foi dada ciência aos re'corre~tes. Os recúrsos recebidos no CNJ foram in-
deferidos por unanimidade, em sessão de 9/6/2009. ' 

• I . . 

4.3. Merece destaque também, nesse ínterim, a expedição, pelo TCU, do ]{elatório dé Fiscali
. zqção n° 108/2009, em sua versão definitivá, 'em 2-6/5/2009, cujas posições iniciais, inclu
sive as _recomendações dé piualisação da obra, foram mantidas pelo titular unidade técni• 
ca1 a Secretaria de Fisçalização de Obras- SEC0)3. 

5. Atividades de retomada da obra- Estudos para a nova licitação 

5.1. A Secretaria deste Tribunal, atenta ao disposto no -art. 2° do Termo de Compromisso de 
12/5/2009' realiza estudos com vistas à retomada da obra, inclusive para apreseu'tação de 

, um pl~no de trp.balho ao CNJ, no prazo estabelecido: 60 dias. De acordo com ó citado _ert. 
2°, o novo planejamento deverá atender ao princípio da economicidade, corrigir todas as 
irregularidades anterio~es e prevenir novos pràblemas. Qua~to aos ar· etros de trab~-
lho, deverá seguir as diretrizes alinhadas no art. 3°, a saber: , 0 J 

a) realização de licitações parcelàdas, sempre que viável; í(! , 
4 
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b) usq dos institutos do .Pregão e· do Sistema' de Regi~iro de PreÇos, sempre que possível; 

c) adoção do regime de empryitâdas por preços unitádos; 

d) observância .das previsões orç~mentádas nas licitações. 
• , \. . , .· . I 

5.2: Quanto à parte já construída da obra, ela será aproveitada integralmente, sem perda de 
qualquer componente. ' . · · · 

. 5.3. No tocante aos p'rojetos de arquitetura e correlatos, a idéia é mantê-l6s. As alterações. a-
. tingirão apenas os projetos de execução da obra; projetos básico' e executivo.. . . 

5.4~ No que se refere à segurança técríi'co-jurídica da nova fasé do empf~endimento, além dos 
cuidados e prov.idêrícias internas, espera-se contin~ar contando com a vigilância do Tri
bunal de Contas da União. Nesse objetivo, esta Presidência remeteu àquele Órgão os Ofí
cios/P;esi/600 - 259 .e 260, ambos de' 4/6/2009, respectival!lente ao Ministro-)l.elator A-,· 
roldo. Cedraz e ao Presidente Ubiratan Aguiar, comunicando os fatos e solicitando a de
signàção de equipe técnica' para acompanhar as novas etapas da obra, de modo' a evitar 
problemasfuturos, como os que acorreram em relação à licitação anulada. 

6. Conclusão 

6.1. Diaqte do quadro relatado, tenho a copcluir o seguinte: 

a)· as décisões desta -Presid~ncia de s~spenger temporariamente a, obra e; depois, de assi
nar o Termo de Compromisso, cujas conseqüências redundaram na anulação da Con" 
corrêncfà n° 2/2007 e do Contrato n° 58/2007, bem c9mo na realização de novos estu
dos para a retomada da obra, foram adotadas por força da gravidade dos problemas 
apontados pelo TCÜ e em face. do dever de ofíCio do titular; como gestor público e· 
Ordenador/ da Despesa, perante os órgãos de Controle Externo da Administração Pú
blica e Judiciária, n0s termos da legisláção (CF, arts. 70/71 e 103-B, § 4°, I e li; De
creto-Lei n° 200/67, arts. 80 e seguintes; LOTCU n° 8.443/92, arts. 5° a 12 e 56 a 61); 

b) atenta ao princípio da transparência e da lealdade funcional, esta Presidência continu
amente 'informou os)lustres pares sobre as decisões adotadas e sempre pennaneceu a 
disposição para tratar do assunto; 

É o relatório. '. 

Página de 5 5 
I 

. \ 


