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VOTO

Por meio do Acórdão 825/2015-Plenário, este Tribunal, com base nos achados identificados em relatório de fiscalização produzido pela Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional (SecexFazenda), proferiu determinações corretivas ao Departamento Econômico do Banco Central do Brasil (Depec), à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ao Ministério das Cidades e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entre outras providências, bem como determinou a realização das seguintes audiências: 
“9.2. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família: 
(...)
9.2.4. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família de que trata a Lei 10.836/2004, contrariando o que estabelecem o § 1º, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, ‘b’, todos da Lei Complementar 101/2000: 
- Arno Hugo Augustin Filho-– Secretário do Tesouro Nacional; 
- Marcus Pereira Aucélio - Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; 
- Marcelo Pereira de Amorim - Coordenador-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional; 
- Jorge Fontes Hereda- Presidente da Caixa Econômica Federal; e
- Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello - Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
- Guido Mantega -Ministro de Estado da Fazenda, em razão da omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Lei Complementar 101/2000; 
9.3. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para a realização de pagamento de dispêndios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: 
(...)
9.3.4. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, contrariando o que estabelecem o § 1º, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, ‘b’, todos da Lei Complementar 101/2000: 
- Arno Hugo Augustin Filho - Secretário do Tesouro Nacional; 
- Marcus Pereira Aucélio - Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; 
- Marcelo Pereira de Amorim - Coordenador-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional; 
- Jorge Fontes Hereda - Presidente da CAIXA; e
- Manoel Dias - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; 
- Guido Mantega - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Lei Complementar 101/2000; 
9.4. em relação aos adiantamentos concedidos pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao Ministério das Cidades ao amparo do que dispõe o art. 82-A da Lei 11.977/2009, 
(...)
9.4.3. determinar a audiência dos gestores identificados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito com inobservância de condição estabelecida pelo art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, e pelo art. 3º da Lei 4.320/1964: 
- Gilberto Magalhães Occhi - Ministro de Estado das Cidades; 
- Carlos Antonio Vieira Fernandes - Secretário Executivo do Ministério das Cidades; e
- Laércio Roberto Lemos de Souza - Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades; 
- Guido Mantega - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Lei Complementar 101/2000; 
9.5. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas pela edição das Portarias do Ministério da Fazenda 122, de 10 de abril de 2012, 357, de 15 de outubro de 2012, e 29, de 23 de janeiro de 2014, as quais representaram a assunção de compromisso financeiro de que trata o art. 29, inciso III, da Lei Complementar 101/2000: 
(...)
9.5.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operação de crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios do BNDES para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), contrariando o que estabelecem o § 1º, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, ‘b’, todos da Lei Complementar 101/2000: 
- Guido Mantega - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da edição da Portaria 122, de 10 de abril de 2012; 
- Nelson Henrique Barbosa Filho - Ministro de Estado da Fazenda interino, em razão da edição da Portaria 357, de 15 de outubro de 2012; 
- Dyogo Henrique de Oliveira - Ministro de Estado da Fazenda interino, pela edição da Portaria 29, de 23 de janeiro de 2014; 
- Arno Hugo Augustin Filho - Secretário do Tesouro Nacional; 
- Marcus Pereira Aucélio - Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; 
- Adriano Pereira de Paula - Coordenador-Geral de Operações de Crédito do Tesouro Nacional; e
- Luciano Coutinho - Presidente do BNDES; 
9.6. em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas nos títulos ‘Tesouro Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola’ e ‘Título e Créditos a Receber – Tesouro Nacional’, registradas nas demonstrações financeiras do Banco do Brasil, as quais representaram a assunção de compromisso financeiro de que trata o art. 29, inciso III, da Lei Complementar 101/2000: 
(...)
9.6.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de operações de crédito, consubstanciadas na concessão e utilização de recursos próprios do Banco do Brasil para o pagamento de subvenções de responsabilidade da União registradas nas contas ‘Tesouro Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola’ e ‘Título e Créditos a Receber – Tesouro Nacional’ da instituição financeira, contrariando o que estabelecem o § 1º, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, ‘b’, todos da Lei Complementar 101/2000: 
- Arno Hugo Augustin Filho - Secretário do Tesouro Nacional; 
- Marcus Pereira Aucélio - Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; 
- Adriano Pereira de Paula - Coordenador-Geral de Operações de Crédito do Tesouro Nacional; e
- Aldemir Bendine - Presidente do Banco do Brasil; 
- Guido Mantega - Ministro de Estado da Fazenda, em razão da omissão quanto ao disposto no art. 32, caput, da Lei Complementar 101/2000; 
9.7. em relação ao pagamento de dívidas da União no âmbito da Lei 11.977/2009, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que estabelece o art. 167, inciso II, da Constituição da República e o art. 5º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000: 
9.7.1. em razão do disposto pelo art. 59, § 1º, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, alertar o Poder Executivo a respeito da execução de despesa com pagamento de dívida contratual junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais; 
9.7.2. determinar a audiência dos gestores identificados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação à realização de pagamento de dívidas da União no âmbito da Lei 11.977/2009, junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sem a devida autorização em Lei Orçamentária Anual ou em Lei de Créditos Adicionais, contrariando o que estabelecem o art. 167, inciso II, da Constituição da República e o art. 5º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000: 
- Gilberto Magalhães Occhi - Ministro de Estado das Cidades; 
- Carlos Antonio Vieira Fernandes - Secretário Executivo do Ministério das Cidades; e
- Laércio Roberto Lemos de Souza - Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades. 
9.8. em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei 7.990/1989, aos Estados, Distrito Federal e Municípios: 
(...)
9.8.2. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei 7.990/1989, aos Estados, Distrito Federal e Municípios: 
- Arno Hugo Augustin Filho - Secretário do Tesouro Nacional; 
- Marcus Pereira Aucélio -Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Marcelo Pereira de Amorim - Coordenador-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional. 
9.9. em relação aos atrasos no repasse de recursos de que tratam o art. 212, §§ 5º e 6º, da Constituição da República e o Decreto 6.003/2006: 
(...)
9.9.3. determinar a audiência dos gestores listados a seguir, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em relação aos atrasos no repasse de recursos de que tratam o art. 212, §§ 5º e 6º, da Constituição da República e o Decreto 6.003/2006: 
- Arno Hugo Augustin Filho - Secretário do Tesouro Nacional; 
- Marcus Pereira Aucélio - Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Marcelo Pereira de Amorim - Coordenador-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional; 
9.10. determinar a audiência do Presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, e do Chefe do Departamento Econômico, Tulio José Lenti Maciel, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa quanto à falta de contabilização na Dívida Líquida do Setor Público, e consequentemente na apuração do resultado fiscal, dos passivos da União relativos às contas ‘Tesouro Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola’ e ‘Título e Créditos a Receber – Tesouro Nacional’, registradas como ativos pelo Banco do Brasil, à equalização do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), junto ao BNDES, às subvenções do Programa Minha Casa Minha Vida, às contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar 110/2001 e ao cancelamento de juros de que tratam a Lei 6.024/1974, a Medida Provisória 2.196/2001 e a Resolução CCFGTS 574/2008, os três últimos perante o FGTS, bem como quanto à contabilização tardia dos passivos referentes ao Programa Bolsa Família, ao Abono Salarial e ao Seguro Desemprego, para com a Caixa Econômica Federal;” 
2.	Contra a decisão, a União e o Banco Central do Brasil (BCB) opuseram embargos de declaração, rejeitados mediante o Acórdão 992/2015-Plenário, e pedidos de reexame, julgados por meio do Acórdão 3.297/2015-TCU-Plenário, sendo que essa última decisão, embora tenha promovido algumas modificações em determinações expedidas no Acórdão 825/2015-Plenário, não alterou as conclusões acerca das irregularidades que motivaram as audiências. 
3.	Apreciam-se, agora, as razões de justificativa trazidas nas audiências, para fins de apuração das responsabilidades dos agentes públicos pelas ocorrências tidas por irregulares, oportunidade em que são avaliadas condutas, bem como a presença de atenuantes, excludentes ou agravantes, entre outras questões. 
4.	A SecexFazenda analisou as defesas apresentadas, que também foram objeto de exame do MP/TCU, nos termos consignados às peças 406 a 408 e 446, todas transcritas, no essencial, no relatório precedente. 
5.	Diante da quantidade de irregularidades em discussão e de gestores envolvidos, muitos deles arrolados em mais de uma ocorrência, e tendo em vista a existência de posicionamentos divergentes da unidade técnica e do MP/TCU acerca da responsabilização dos agentes, achei por bem dispor de forma sistematizada, no mencionado relatório, as propostas apresentadas pelas instâncias processuais, de modo a facilitar a visualização das diferenças nos encaminhamentos dos respectivos pareceres. 
6.	Passo então à análise das defesas, começando pelas operações de crédito realizadas pela União com bancos federais e, dentre essas, as concernentes ao uso de recursos da Caixa para pagamento de benefícios do Bolsa Família e do Seguro-Desemprego e Abono Salarial, objeto dos itens 9.2.4 e 9.3.4 do Acórdão 825/2015-Plenário. 
7.	Quanto a isso, verifico que os argumentos em sua maioria visam descaracterizar os adiantamentos concedidos pela Caixa como operação de crédito. 
8.	Conforme mencionado nos pareceres dos autos, a questão foi tema de discussão em mais de uma oportunidade neste Tribunal, inclusive no presente processo, em sede do já mencionado pedido de reexame interposto pela União contra determinações do Acórdão 825/2015-Plenário, no qual o ente federal tentou demonstrar que as transações em comento configuram prestação de serviços, e não operação de crédito. Por meio do Acórdão 3.297/2015-Plenário, que negou provimento ao recurso, tal argumento foi rejeitado, acolhendo-se posições da Secretaria de Recursos - Serur, do Ministério Público junto ao TCU e do Relator ad quem, ilustradas pelos seguintes trechos de suas manifestações sobre a matéria: 
Secretário da Serur (peça 287, p. 8) 
“(...) assim sendo, podemos saber que entregar dinheiro a alguém em troca de remuneração pode denominar-se empréstimo, mútuo, adiantamento de recebíveis, operação de crédito, entre outros, sendo impossível racionalmente sua subsunção de prestação de serviços. É nesse sentido que deve ser interpretado o inciso III do art. 29 da LC 101, em especial o conceito jurídico ‘outras operações de assemelhadas’.”
MP/TCU (peça 300, pp. 14/15) 
“Ainda que a utilização de recursos próprios da Caixa para o pagamento de despesas de responsabilidade da União esteja prevista em cláusula de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (cuja legalidade será apreciada por ocasião do cumprimento do item 9.13.5 do acórdão recorrido), isso não significa que o adiantamento não possua a natureza de operação de crédito. Por óbvio, não é possível considerar dívidas bilionárias e prolongadas no tempo como mero fluxo de caixa, ainda mais quando se sabe que a insuficiência dos repasses não decorreu de imprecisão de cálculo do valor dos benefícios que seriam pagos, mas de ação deliberada e consciente de se valer de recursos próprios da instituição financeira, seja por insuficiência de caixa do Tesouro, seja para maquiar o resultado primário do governo, seja porque o governo preferiu destinar aqueles recursos que deveriam ser repassados para as instituições financeiras para dar suporte a despesas outras que deveriam ter sido contingenciadas, mas não o foram, com a finalidade de obter dividendos eleitorais de forma ilícita. 
Ora, se o adiantamento resulta, direta ou indiretamente, em concessão de crédito ou captação de recursos de qualquer natureza, ele pode e deve ser considerado como uma operação de crédito, principalmente para fins de controle do endividamento público. Não importa, para tal caracterização, se a Caixa entregou diretamente recursos para a União ou não. O que importa é que aquela instituição financeira efetivamente financiou a União, ao arcar com despesas de exclusiva responsabilidade desta. A operação resultou em nova dívida da União, sobre a qual incidirão encargos financeiros até a sua quitação, como qualquer outro empréstimo/financiamento contraído junto ao sistema financeiro.” 
Voto condutor do Acórdão 3.297/2015-Plenário
“32.	Entretanto, a partir do momento em que há atrasos reiterados nos repasses dos recursos à Caixa, gerando saldos negativos significativos e prolongados nas contas de suprimento, estabelece-se nova relação: o banco passa a financiar a União, mediante ‘linha de crédito’ que garante a continuidade dos pagamentos aos beneficiários, mas com ônus para o erário, na forma de juros bancários, e com graves consequências sobre o endividamento público. 
33.	Essa expansão da capacidade de pagamento do ente público, à custa de financiamento bancário, é um dos males que a LRF veio coibir. 
34.	Saliento que não há dúvidas no âmbito deste Tribunal quanto ao enquadramento dos fatos aqui tratados como operações de crédito. Quando da apreciação do relatório e do parecer prévio sobre as contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2014, foi consignada, entre outras, a seguinte irregularidade: 
‘Inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão fiscal responsável (art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000), bem como dos arts. 32, §     1º, inciso I, 36, caput, e 38, inciso IV, alínea ‘b’, da Lei Complementar 101/2000, em face de adiantamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal à União para cobertura de despesas no âmbito dos programas Bolsa Família, Seguro Desemprego e Abono Salarial nos exercícios de 2013 e 2014 (itens 2.3.6 e 8.2).’ 
35.	Não é demais lembrar que os dispositivos da LRF mencionados nessa transcrição tratam justamente da realização de operações de crédito, sendo que no art. 36 estão previstas as hipóteses de vedação da realização de tais operações.”
9.	Na acima referida apreciação do relatório e do parecer prévio sobre as contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2014, aprovados pelo Acórdão 2.461/2015-Plenário (TC 005.335/2015-9), ratificou-se tal entendimento, como se pode observar dos seguintes excertos da deliberação do Tribunal: 
	Item 8.2 do Parecer Prévio - Análise da Unidade Técnica sobre as contrarrazões ao indício de irregularidade consistente nos adiantamentos concedidos pela Caixa à União (p. 646): 
	“Outra situação muito diferente é a Caixa ser forçada a destinar sua receita própria para honrar despesas de responsabilidade da União, como se verificou com os pagamentos - em dia - aos cidadãos beneficiários dos programas bolsa-família, seguro-desemprego e abono salarial. Tal prática configura caso clássico de operação de crédito com flagrante uso desmedido pelo ente controlador (União) de recursos próprios da instituição financeira por ele controlada (Caixa), o que é expressamente vedado pelo artigo 36 da LRF.” 
Item 9.2 do Parecer Prévio - Considerações do Ministro Relator sobre o indício de irregularidade 9.2.2 do Acórdão 1.464/2015-Plenário (p. 870):
	“Está caracterizado, pois, o fato de que a aludida movimentação financeira (atrasos sistemáticos no repasse de recursos do Tesouro Nacional às instituições financeiras estatais, que acabam por arcar com o pagamento de despesas de responsabilidade da União) tem natureza jurídica de operação de crédito , independentemente do nomen juris que porventura lhe tenha sido atribuída, o qual obviamente não tem o condão de modificar a sua essência.” 
10.	Apesar disso, de modo a assegurar o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa, as alegações dos responsáveis ora trazidas sobre o tema foram examinadas pela SecexFazenda, em linha com posição defendida pelo Tribunal na apreciação dos pedidos de reexame impetrados nestes autos, em que os recorrentes, União e Banco Central, levantaram a tese de que a expedição das determinações do Acórdão 825/2015-Plenário, nas quais constavam o termo “operação de crédito”, concomitantemente com a realização da audiência ora em análise denotaria prejulgamento da causa e violação ao devido processo legal. No julgamento dos recursos, conforme Acórdão 3.297/2015-Plenário, tal argumento foi refutado, em consonância com as seguintes ponderações extraídas da instrução produzida pelo Auditor da Serur, que bem refletem a compreensão do Tribunal sobre o assunto (peça 285, p. 7)
“6.3.	Quanto aos itens que determinaram a audiência dos gestores, é totalmente inadequado falar-se em violação ao contraditório, pois a audiência é justamente o ato processual pelo qual o TCU estabelece o contraditório, para fins de eventual aplicação de sanções. E não há como sinalizar a aplicação de sanções e requerer a defesa dos responsáveis sem necessariamente apontar a irregularidade de seus atos, com todas as qualificações e enquadramentos legais requeridos para que os interessados possam se defender eficazmente.
6.4. Nesse contexto, não há como convocar um gestor para defender-se de ter realizado operações de crédito em desconformidade com as exigências legais sem, obviamente, consignar que, para o Tribunal, a conduta praticada configura uma operação de crédito (e não simples atraso no pagamento de obrigações pecuniárias, por exemplo). A especificação da conduta e dos fatos nesses casos decorre do próprio direito ao contraditório e à ampla defesa, em especial o sub-direito de informação. 
6.5. Ocorre, porém, que essa qualificação da natureza da conduta, indispensável para os propósitos da audiência, não pode ser considerada definitiva, sob pena de ferir-se a ampla defesa. A noção constitucional de defesa ‘ampla’ impõe a viabilidade de o gestor buscar elidir não apenas sua culpabilidade, mas também a ilicitude do ato (contrariedade ao direito) ou a própria caracterização do fato (eventual erro de enquadramento pelo órgão julgador, a afastar tipicidade do fato concreto, ou eventual erro na extração das consequências jurídicas). 
6.6. Em suma, no que diz respeito às audiências determinadas, a qualificação da conduta é essencial para viabilizar a defesa contra eventual sanção, e isso de modo algum significa ‘prejulgamento da causa’, pois a ampla defesa, assegurada constitucionalmente, contempla a possibilidade de manifestação (e impõe o consequente dever de consideração pelo órgão julgador) sobre todos os elementos configuradores da infração administrativa (tipicidade, ilicitude e culpabilidade).” 
11.	De qualquer maneira, como se vê do relatório que antecede este voto, a unidade técnica e o MP/TCU, ao analisarem cada uma das alegações dos responsáveis que visaram descaracterizar os adiantamentos da Caixa como operações de crédito, rejeitaram os argumentos apresentados, que foram essencialmente os mesmos que os oferecidos em outras oportunidades. 
12.	Ainda sobre a tentativa de qualificar a situação enfrentada como um contrato de prestação de serviços, a SecexFazenda assim se manifestou na sua instrução: 
	“21.	Não faz sentido igualar, como pretendem os responsáveis, a situação encontrada a mero contrato de prestação de serviços. É verdade que houve, de fato, uma prestação de serviços por parte da Caixa, consistente na utilização de sua estrutura para operacionalizar o pagamento dos benefícios. A remuneração do serviço prestado, contudo, obviamente não engloba os valores repassados aos beneficiários. A partir do momento em que a Caixa adianta valores aos beneficiários, passa a financiar o pagamento desses benefícios, o que caracteriza uma obrigação de pagamento pela União e uma operação de crédito entre a União e a Caixa.”
13.	As alegações de que havia saldos negativos nas contas de suprimento desde 1994 foram novamente refutadas, visto que a prática reiterada de ato contrário ao ordenamento jurídico não o torna legal e, sobretudo, que restou cabalmente demonstrado o aumento expressivo dos valores negativos nos exercícios de 2013 e 2014 e a sua constância a níveis que, muito além do que seria razoável esperar de uma variação ou desequilíbrio esporádico no fluxo de caixa previsto contratualmente, podem ser considerados bastantes para configurar o uso de recursos da Caixa como fonte de financiamento de despesas da União. 
14.	Quanto aos fundamentos de natureza pessoal, há unanimidade nos pareceres dos autos em afirmar que as razões de justificativa de Arno Hugo Augustin Filho, Secretário do Tesouro Nacional, e Marcus Pereira Aucélio, Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como de Guido Mantega, Ministro da Fazenda, devem ser rejeitadas, já que não elidiram as suas responsabilidades pelas irregularidades. 
15.	De fato, nos termos regimentais, os referidos gestores da Secretaria do Tesouro Nacional é que devem responder pela não realização do repasse dos recursos para que os ministérios setoriais efetuassem o pagamento à Caixa. 
16.	O responsável Arno Augustin detinha efetivamente o poder de decisão e, por sinal, afirmou em nota técnica (Nota Técnica 6/2014/COFIN/SUPOF/STN/MF-DF, peça 232, p. 475/477) que era sua a palavra final sobre as liberações de recursos, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido. 
17.	Tal declaração, no entanto, não serve por si só para livrar de culpa outros agentes da STN, pois não tem o condão de suplantar as definições de alçada constantes do regimento interno do órgão, que atribui ao Subsecretário de Política Fiscal Marcus Pereira Aucélio, por exemplo, a formulação da política de financiamento da despesa pública, além das atividades inerentes aos Subsecretários da STN de assistir o Secretário relativamente aos atos administrativos e regulamentares da respectiva Subsecretaria, participar da definição de diretrizes e subsidiar o Secretário no exercício de suas funções, especialmente nos assuntos afetos à sua própria área de atuação, entre outras competências. 
18.	Nesse contexto, e lembrando que cabia à Subsecretaria de Política Fiscal solicitar a liberação de recursos junto ao Secretário, resta patente a participação efetiva de Marcus Pereira Aucélio no processo de retenção dos repasses, bem como o seu conhecimento dos atrasos ocorridos e do seu caráter ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade desse agente pela irregularidade não pode ser afastada. 
19.	O responsável Guido Mantega, por sua vez, na condição de Ministro da Fazenda, detinha competências constitucionais e regimentais de orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades de sua área de atuação, tais como a Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa Econômica Federal, estando sob seu encargo a administração financeira da União e de suas dívidas públicas, interna e externa, com atribuições de acompanhamento dos gastos e do endividamento público, razão pela qual, tanto mais ante a relevância do impacto causado às contas públicas pelas operações em questão, que envolviam duas das entidades mais importantes da estrutura do ministério sob sua gestão, não poderia, ou pelo menos não deveria, delas desconhecer. 
20.	Portanto, em consonância com os pareceres dos autos, devem ser rejeitadas as razões de justificativa de Arno Hugo Augustin Filho, Marcus Pereira Aucélio e Guido Mantega quanto aos itens 9.2.4 e 9.3.4 do Acórdão 825/2015-Plenário, cabendo a aplicação a esses responsáveis da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 
21.	Com relação a Marcelo Pereira de Amorim, que ocupava o cargo de Coordenador-Geral de Programação Financeira (Cofin) da Secretaria do Tesouro Nacional à época dos fatos, há divergência nos encaminhamentos propostos, com a SecexFazenda posicionando-se pela rejeição das suas razões de justificativa e o MP/TCU pelo acolhimento da sua defesa no tocante às ocorrências em questão. 
22.	Nesse ponto, alinho-me ao Ministério Público. 	
23.	A unidade técnica concluiu que o coordenador “tinha responsabilidade direta sobre a programação financeira e a liberação de recursos”, com base nas competências atribuídas ao seu cargo no art. 40 do Regimento Interno da STN, abaixo transcritas: 
	“a) coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades relativas à Programação Financeira; 
	b) monitorar o resultado primário do Governo Federal; 
	c) elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional e estabelecer o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como executar a programação financeira aprovada e promover sua reavaliação periódica; 
	d) acompanhar, analisar e avaliar a realização das despesas de que trata o cronograma mensal de desembolso; 
	e) praticar os atos necessários à liberação de recursos financeiros aos órgãos setoriais do sistema de programação financeira e aos beneficiários da repartição de receita assim como os atos referentes às restituições de receitas federais recolhidas a maior ou indevidamente à Conta Única do Tesouro Nacional; 
	f) exercer o gerenciamento da Conta Única do Tesouro Nacional e praticar os atos necessários à sua manutenção junto ao Banco Central do Brasil – BCB e à sua movimentação perante o Sistema Financeiro Nacional – SFN.” 
24.	Minha leitura dessas atribuições, no entanto, é diferente da feita pela unidade técnica, pois vejo que atividades como “executar a programação financeira aprovada” e “praticar os atos necessários à liberação de recursos financeiros aos órgãos setoriais” indicam papel meramente executório e operacional do agente, não se podendo inferir do regimento qualquer poder de decisão sobre a liberação dos recursos. 
25	Na já falada nota técnica em que o Secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin assume integralmente a responsabilidade pela retenção dos recursos, consta que a Cofin recepcionava e consolidava os pedidos de liberação e os encaminhava “para a chefia imediata, a saber, Subsecretário de Política Fiscal e Diretor de Programas”. 
26.	Tal afirmação é consentânea com a minha compreensão das disposições do regimento, bem como demonstra a existência ainda de uma instância decisória entre a Cofin e a Subsecretaria de Política Fiscal, no caso a Diretoria de Programas, corroborando elementos apresentados por Marcelo Pereira à peça 42, que, além de esclarecerem a posição hierárquica e as atribuições dessa diretoria, trazem informações que, como admitido pelo MP, confirmam que o “servidor recebia os pedidos de liberação de recursos formulados pelos ministérios setoriais ou pela própria Caixa e os repassava para seus chefes, que autorizavam ou não a liberação”. 
27.	Diante disso, podem ser acolhidas as razões de justificativa oferecidas por Marcelo Pereira de Amorim quanto aos itens 9.2.4 e 9.3.4 do Acórdão 825/2015-Plenário. 
28.	No que concerne aos dirigentes dos ministérios setoriais encarregados da gestão e operacionalização dos benefícios pagos com recursos da Caixa, Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello, Ministra de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), responsável pelo Bolsa-Família, e Manoel Dias, Ministro de Estado do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pelos desembolsos referentes ao Abono Salarial e Seguro-Desemprego, foram isentados de culpa nos pareceres dos autos, que reconhecem que havia amparo orçamentário para o pagamento dos benefícios e que os dirigentes, ao receberem os pedidos de repasse dos recursos por parte da Caixa, solicitavam tempestivamente à STN a disponibilização dos valores para serem transferidos ao banco, cumprindo suas obrigações. 
29.	Por outro lado, muito embora a STN não atendesse esses pleitos, o fato é que tal circunstância efetivamente não prejudicava a consecução dos programas que estavam sob a responsabilidade dos gestores, já que a própria Caixa garantia o adimplemento dos benefícios. Assim, na falta de evidência de que os dirigentes dos órgãos setoriais teriam alguma influência sobre a decisão da equipe econômica do Governo de não efetuar o repasse de recursos ou de que tenham tido alguma participação no arranjo financeiro engendrado para viabilizar o pagamento das despesas, não devem ser responsabilizados pela operação de crédito dele decorrente. 
30.	A abordagem do assunto pelo Ministério Público é precisa: 
	“Quanto aos ex-Ministros do MDS e do MTE, entende o Ministério Público de Contas, ante as razões de justificativa apresentadas, que não lhes são imputáveis responsabilidades pelas operações de crédito ilegais contraídas pela União junto à Caixa, haja vista que não havia entre os atos que poderiam praticar condutas que pudessem ter impedido a situação criada pelo Ministério da Fazenda, com a negligente submissão da Caixa e a injustificada omissão do Banco Central. De fato, ficaram reféns da programação financeira elaborada pela STN, que detinha o poder decisório sobre a liberação de recursos. 
	Com efeito, referidas pastas setoriais realizaram, junto à STN, as devidas solicitações de recursos para o pagamento dos benefícios sociais, instituídos por lei e previstos no orçamento, mas não foram inteiramente atendidas, o que impediu que fizessem os repasses de recursos à Caixa. Como não tiveram participação ativa no surgimento das operações de crédito ilegais nem tinham, em sua esfera de atuação funcional, como evitar tal ocorrência, não merecem ser responsabilizados no âmbito deste processo.” 
31.	Desse modo, acatam-se as razões de justificativa de Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello quanto ao item 9.2.4 do Acórdão 825/2015-Plenário e de Manoel Dias quanto ao item 9.3.4 do mesmo acórdão. 
32.	Com relação a Jorge Fontes Hereda, então Presidente da Caixa, a SecexFazenda propõe o acolhimento das suas defesas, ao passo que o MP/TCU opina pela rejeição. 
33.	A unidade técnica ressalta a essencialidade dos benefícios e os impactos negativos que a suspensão dos seus pagamentos poderia causar aos beneficiários e à Caixa para concluir que não havia outra conduta a se esperar do dirigente. Considera que os atrasos foram de responsabilidade da União, inexistindo razão para se acreditar que a instituição financeira teria algum tipo de interesse de financiar o governo, muito embora o contrato permitisse a ocorrência de saldos negativos nas contas movimento. Por fim, lembra que o banco estatal cobrou da União pelos saldos negativos, tendo recorrido à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da AGU.  
33.	O MP/TCU, por sua vez, aponta que, em um primeiro momento, ante os riscos de uma provável convulsão social decorrente do não pagamento dos benefícios, seria compreensível o desembolso de valores pela Caixa, surpreendida com a situação de insuficiência do montante de recursos liberados e na expectativa de que fosse logo ressarcida. No entanto, depois disso, o Presidente do banco tinha o dever legal de cobrar o valor devido e “deixar claro que já no mês seguinte os pagamentos não seriam feitos sem o prévio repasse dos recursos”. Para o MP, “essa era a conduta dele esperada e exigível”. 
35.	A omissão do dirigente teria sido agravada pelo fato de os atrasos serem recorrentes, cumulativos e continuados, além de materialmente relevantes. Agiu, assim, de forma temerária, “pois submeteu a instituição que devia proteger a uma situação de fragilidade e risco, tendo de realocar recursos destinados a outras operações regulares para dar cobertura a essa operação de crédito irregular”. 
36.	O MP/TCU pondera ainda que, conquanto a Caixa seja empresa controlada pela União, não se haveria falar em obediência hierárquica ou temor de perda de cargo caso o dirigente houvesse atuado com diligência em defesa da sua instituição e da legalidade e que “a conduta leniente e negligente do dirigente da Caixa foi fundamental para a consumação das operações de crédito ilegais contraídas pela União”.
37.	Discordo em parte do MP. 
38.	Com efeito, conquanto não conste dos autos algum comando formal para que a Caixa efetuasse o adimplemento dos benefícios com recursos próprios, não há dúvida de que, dada a notória importância política e social para o Governo Federal dos programas em comento, pairava subliminarmente sobre os dirigentes da empresa pressão hierárquica e administrativa para que o fizesse. Tanto assim que os pareceres nos autos são unânimes em apontar que os pagamentos deram-se em um contexto de uso abusivo de poder de controle da União sobre a Caixa, caracterizado, no caso, pela sujeição dos agentes da empresa controlada a ordem, explícita ou não, para a prática de ato desconforme à lei. 
39.	Além disso, era do conhecimento de todos as consequências graves que poderiam advir do não pagamento dos encargos sociais, inclusive reações violentas, como demonstravam experiências anteriores em que meros boatos sobre o fim desses programas levaram milhares de pessoas a superlotarem e danificarem várias agências da Caixa. Diante disso, pode-se dizer que, ao deixar de transferir os recursos à Caixa, o Poder Executivo impunha aos dirigentes do banco estatal flagrante coação moral, por dar margem a uma situação de ameaça em que a atuação de acordo com o direito, no caso o não pagamento dos benefícios, muito provavelmente resultaria em “convulsão social”, conforme palavras do representante do MP/TCU. 
40.	Note-se que, nas defesas que apresentaram sobre o assunto, os responsáveis da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda acabam por reforçar essa percepção quando afirmam que não seria das suas competências o pagamento das despesas e que, se isso ocorreu sem o repasse prévio dos recursos financeiros, o foi por decisão da própria Caixa, “em face de possíveis impactos sociais”. Fica evidente, assim, que os agentes do Poder Executivo tinham ciência dos riscos decorrentes da interrupção dos pagamentos e transferiam ao Presidente da Caixa a responsabilidade imediata pelas repercussões da adoção de uma tal medida, contando com o juízo e o bom senso do dirigente para que os “possíveis [graves] impactos sociais” não viessem a se consumar. 
41.	Mesmo assim, já em 2013, quando a constância e magnitude dos saldos deficitários nas contas movimento dos programas começavam a fugir da condição de “eventual insuficiência de recursos” estipulada contratualmente, que facultava à Caixa a sua cobertura, mediante remuneração, o responsável buscou solução junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, questionando a Advocacia-Geral da União (AGU) sobre os atrasos nos repasses da União. 
42.	A notícia que se tem é de que o posicionamento do órgão jurídico somente veio em 2015, quando havia cessado o uso das disponibilidades da Caixa para o adimplemento dos benefícios. De qualquer maneira, independentemente da demora na resposta, vê-se que os pagamentos não foram feitos sem qualquer resistência do dirigente, que cobrou pronunciamento da AGU sobre a legalidade da situação. 
43.	Por fim, ainda que a alocação de recursos em empréstimo ao Tesouro realmente diminuísse de algum modo as disponibilidades do banco para as suas operações tradicionais, não há concretamente como se afirmar a partir dos autos que as operações em comento tenham efetivamente levado a Caixa a uma situação de fragilidade e risco institucional, como afirmado pelo MP/TCU, que justifique chamar de temerária, do ponto de vista financeiro e operacional, a atuação do dirigente. 
44.	Desse modo, concordando com o encaminhamento da SecexFazenda, acolho as razões de justificativa de Jorge Fontes Hereda quanto aos itens 9.2.4 e 9.3.4 do Acórdão 825/2015-Plenário, deixando de aplicar-lhe sanção. 
45.	Ainda com relação às operações de crédito realizadas pela União com bancos federais, temos as atinentes ao uso de recursos do BNDES para o pagamento de subvenções econômicas de responsabilidade da União no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento PSI e do Banco do Brasil para o das subvenções registradas nas contas “Tesouro Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola” e “Título e Créditos a Receber – Tesouro Nacional”, objetos respectivamente dos itens 9.5.3 e 9.6.3 do Acórdão 825/2015-Plenário. 
46.	Verifica-se aqui, igualmente, que os argumentos de defesa visam precipuamente descaracterizar como operações de crédito a utilização dos recursos dos bancos federais para a concessão a terceiros de empréstimos subvencionados pela União, a taxas de juros mais baixas que as de mercado, sem o ressarcimento às instituições financeiras, pelo ente federal, do valor da equalização dos juros, correspondente essencialmente ao diferencial entre o custo da fonte de recursos do banco e os encargos cobrados ao terceiro tomador do empréstimo. 
47.	Tal matéria foi debatida em sede do pedido de reexame interposto pela União contra determinações do Acórdão 825/2015-Plenário, apreciado por meio do Acórdão 3.297/2015-Plenário, que negou provimento ao recurso, no qual constam as seguintes manifestações da Secretaria de Recursos - Serur, do Ministério Público junto ao TCU e do Relator do recurso sobre a questão: 
Secretário da Serur (peça 287, p. 11) 
“(...) postergar o pagamento de obrigações, obrigando a instituição financeira a se submeter a um cronograma de pagamento elástico, é uma operação de financiamento. A equalização em si não é, pois, quando fosse devida, deveria ser arcada pelo Tesouro. Entretanto, acumular o devido de forma a transformá-lo em dívida e parcelar seu pagamento é uma operação de crédito com a inusitada característica de que quem determina o montante, a forma de pagamento e a quantidade de parcelas é o devedor. Eis aí mais uma anomalia combatida pelo art. 36 da Lei Complementar 101. Como apontado por José Maurício Conti, em obra organizada por Ives Gandra intitulada de Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal (p. 296/297), ‘o art. 36 consagra uma regra fundamental para garantir a gestão fiscal responsável’, pois ‘constatou-se ao longo do tempo que uma das maneiras mais utilizadas para aumentar desmesuradamente a dívida do setor público ocorria pela contratação de empréstimos por parte da unidade da Federação com a instituição financeira controlada. Essa modalidade de operação de crédito dificulta em muito sua fiscalização e torna mais simples o endividamento que exceda os limites máximo permitidos’.
6. Em sendo assim, sob a justificativa de escalonar pagamentos, em verdade realiza-se uma operação de crédito que devia estar autorizada em lei. Em outras palavras, inova-se primariamente no ordenamento através de portaria, quando este exige lei em sentido estrito. (...)
7. E se a ação de desbordar dos poderes competenciais, utilizando prerrogativas de decidir meras regras operacionais por portaria, transformando mecanismo de pagamento em operações de crédito, vem acompanhada de ofensa à transparência, a ofensa ao direito fica potencializada. Mais ainda quando o princípio ofendido é o da transparência (...). 
8. O mesmo raciocínio vale para as denominadas ‘equalizações’ realizadas junto ao Banco do Brasil.” 
MP/TCU (peça 300, pp. 14 e 16) 
“Ressalte-se que as operações de crédito e as operações a elas equiparadas pela LRF nem sempre envolvem o usual crédito junto a uma instituição financeira ou o ingresso de receita orçamentária nos cofres públicos e podem transcender a anualidade do Orçamento Público. 
(...)
A União, ao atrasar o repasse de recursos necessários ao pagamento de despesas sociais e de subvenção econômica, forçando suas instituições financeiras controladas (CEF, BB e BNDES) a suportar o ônus dessas despesas com recursos próprios, assumiu um compromisso financeiro junto a essas instituições que apresenta todas as três características de operação de crédito enumeradas pela STN, quais sejam: a) reconhecimento de um passivo; b) existência de risco de não adimplemento, materializado pela cobrança de juros e demais encargos financeiros; e c) diferimento no tempo. 
(...)
No caso dos atrasos de repasses ao BNDES, os números relativos à dívida de equalização de taxa de juros apontados pela fiscalização do TCU (peça 109, p. 58) deixam claro que, desde o 2º semestre de 2010, é o banco quem está suportando o ônus das subvenções econômicas de responsabilidade legal exclusiva da União. Diante da patente insuficiência de recursos da União, que não efetuou nenhum pagamento ao BNDES no âmbito do Programa Sustentação do Investimento - PSI nos exercícios de 2011 e 2012 (...), o Ministério da Fazenda, em vez de propor alguma solução legal para o problema (que respeitasse a Lei de Responsabilidade Fiscal), simplesmente optou por expedir norma infralegal postergando em 2 anos o vencimento das dívidas contraídas a partir de 16.4.2012 (Portaria 122/2012), à revelia do Poder Legislativo. 
Não há dúvida de que, ao assim agir, a União assumiu compromisso financeiro junto ao BNDES, com todas as seguintes características de uma operação de crédito, nos termos em que descritas pela própria STN: reconhecimento de um passivo, incidência de juros e diferimento no tempo. 
Mais uma vez, não importa que o BNDES não tenha entregue diretamente recursos para a União, o que importa é que, em vez de captar recursos no mercado para o custeio das despesas correntes de subvenções (já que as receitas tributárias eram insuficientes), a União optou por se endividar junto ao banco estatal, que acabou tendo que se valer do seu próprio patrimônio para suportar o ônus dos financiamentos subsidiados.” 
Voto condutor do Acórdão 3.297/2015-Plenário
“62.	Novamente, alinho-me aos pareceres do secretário da Serur e do Parquet de Contas, pois foi demonstrado que o BNDES e o BB efetivamente financiam despesas correntes da União, na medida em que mantêm saldos negativos vultosos e prolongados, que serão saldados a posteriori, com incidência de juros e correção monetária. 
63.	A recorrente não tem razão quando afirma que, no caso, o atraso no cumprimento de obrigação de pagar não é saldado com recursos da entidade credora, para posterior reembolso pela União. Os valores correspondentes à diferença entre as taxas de juros são, sim, arcados pelo BNDES e pelo BB, os quais buscam, posteriormente, o ressarcimento junto à União. 
64.	Quanto ao elemento volitivo, ou seja, à intenção da União em se financiar mediante atrasos nos pagamentos das subvenções, não há como provar que não havia tal intenção. Os fatos relatados nos autos evidenciam que a União, deliberadamente, deixou de cumprir a obrigação de pagar aos credores no prazo definido e atrasou por longo período o pagamento de quantias significativas. 
65.	Não resta dúvida de que se trata de operação de crédito, conforme pronunciamento conclusivo do Tribunal quando da apreciação do relatório e do parecer prévio sobre as contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2014, nos quais foi consignada a seguinte irregularidade: 
‘Inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão fiscal responsável (art. 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000), bem como dos arts. 32, §1º, incisos I e II, e 36, caput, da Lei Complementar 101/2000, em face de adiantamentos concedidos pelo BNDES à União para cobertura de despesas no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento nos exercícios de 2010 a 2014 (itens 2.3.6 e 8.4).’ ”
48.	Na referida apreciação do relatório e do parecer prévio sobre as contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2014, aprovados pelo Acórdão 2.461/2015-Plenário (TC 005.335/2015-9), ratificou-se tal entendimento, como se pode observar dos seguintes excertos da deliberação do Tribunal: 
	Item 8.2 do Parecer Prévio - Análise da Unidade Técnica sobre as contrarrazões ao indício de irregularidade consistente nos adiantamentos concedidos pela Caixa à União (p. 712): 
	“Ademais, não há dúvida de que houve o estabelecimento, por intermédio de portaria do Ministério da Fazenda, de cláusulas típicas de um contrato de operação de crédito, como prazos, taxas de correção e sanções, entre outras, impostas, contudo, de forma unilateral e coercitiva à instituição financeira, combinando a utilização, pela União, de poder de império pela via da edição de ato normativo e de poder controlador da própria instituição financeira. 
	Cabe destacar, ainda, que não se confunde, nesta análise, qualquer inadimplemento contratual com operação de crédito. Como se viu na análise da tese anterior e aqui se reitera, o estabelecimento de prazo de 24 meses não configura mero atraso, mas postergação intencional e imprópria, passando ao largo da lógica intrínseca das equalizações e configurando, em essência, a disponibilidade de recursos pela União que não haveria de outra forma (...).” 
Item 9.2 do Parecer Prévio - Considerações do Ministro Relator sobre o indício de irregularidade 9.2.2 do Acórdão 1.464/2015-Plenário (p. 880):
	“Ante a conclusão inequívoca de que os adiantamentos do BNDES ao Tesouro Nacional, por força de portarias do Ministério da Fazenda, enquadram no conceito de operação de crédito, resta configurada, por consequência, a afronta aos demais artigos da LRF mencionados no inicio deste tópico.”
49.	As razões de justificativa ora apresentadas sobre tais itens da audiência foram analisadas pela SecexFazenda e pelo MP/TCU, que as consideraram insuficientes para a modificação do entendimento do Tribunal sobre o assunto. 
50.	Particularmente quanto à tentativa de desqualificar o uso de recursos do BNDES e do BB como operação de crédito, a SecexFazenda assim se manifestou na sua instrução: 
	“104.	Inicialmente, registra-se que, ao contrário do alegado pelos responsáveis, a postergação no pagamento de subvenções, e, em consequência, o financiamento, por parte do BB e do BNDES de despesas correntes da União com subvenções, caracterizou operação de crédito vedada pela LRF. Como já comentado nesta instrução, a LRF estabeleceu um conceito amplo para definir operação de crédito, ao incluir no final do inciso III do artigo 29 a expressão ‘outras operações assemelhadas’. 
105.	(...) A postergação do pagamento, ainda mais por prazo muito além do que poderia se supor razoável, caracterizou a contratação de operação de crédito com abuso do poder de controle por parte da União.” 
51.	A tese de que a relação estabelecida entre as instituições financeiras e a União seria de prestação de serviços foi novamente rejeitada nos pareceres, porquanto o repasse aos bancos do valor da equalização de juros não corresponde ao pagamento de um serviço, mas da própria subvenção concedida pelo Governo Federal. Evidente que os bancos federais, ao não receberem as quantias empregadas no pagamento de despesas de responsabilidade da União, acabam servindo de fonte de financiamento do ente federal, caracterizando-se assim a operação de crédito em benefício de seu controlador proibida pela LRF. 
52.	Resta claro também que a falta de disponibilidades orçamentárias e financeiras não pode ser aceita como justificativa para a utilização ilegal de recursos dos bancos controlados para o custeamento de subvenções concedidas pela União. Conforme anotado pela SecexFazenda, “se havia indisponibilidade de recursos, o financiamento dessas despesas deveria ter sido feito pelas vias legais, e não por intermédio da realização de operação de crédito ilegal e com abuso do poder de controle, como ocorreu”. 
53.	Acolhem-se, portanto, essas e as demais ponderações da unidade técnica que refutaram as alegações trazidas pelos responsáveis visando desconstituir as irregularidades em análise, valendo registrar que, ao final do primeiro semestre de 2014, pouco antes da fiscalização objeto destes autos, a dívida da União referente às subvenções econômicas aqui tratadas era da ordem de R$ 28,7 bilhões, sendo R$ 19 bi junto ao BNDES, relativa ao PSI, e R$ 9,7 bi ao BB, concernente ao Plano Safra (R$ 8 bi sob a rubrica “Tesouro Nacional - Equalização de Taxas - Safra Agrícola” e R$ 1,7 bi em “Título e Créditos a Receber - Tesouro Nacional”). 
54.	Quanto aos fundamentos de natureza pessoal relacionados aos agentes da Secretaria do Tesouro Nacional chamados em audiência, os pareceres são unânimes pela rejeição das razões de justificativa de Arno Hugo Augustin Filho, Secretário, e Marcus Pereira Aucélio, Subsecretário de Política Fiscal, e pelo acolhimento das de Adriano Pereira de Paula, Coordenador-Geral de Operações de Crédito - COPEC. 
55.	De fato, nos termos regimentais, os dois primeiros gestores eram os responsáveis por promover e supervisionar a correta liberação às instituições financeiras, nas épocas próprias, dos recursos concernentes às subvenções econômicas concedidas pela União nos financiamentos do âmbito do Programa de Sustentação do Investimento PSI (BNDES) e Plano Safra (BB). 
56.	O responsável Arno Augustin, conforme informado, assumiu em nota técnica (Nota Técnica 6/2014/COFIN/SUPOF/STN/MF-DF, peça 232, p. 475/477) a responsabilidade sobre a retenção dos valores, muito embora, na condição de Secretário do Tesouro, devesse ter conhecimento do caráter ilícito da postergação do repasse dos recursos. 
57.	O responsável Marcus Pereira Aucélio, por sua vez, como Subsecretário de Política Fiscal, tinha atribuições regimentais relacionadas à programação financeira do Tesouro Nacional, ficando sob seu comando as unidades da STN que cuidavam da operacionalização dos pagamentos e do controle das subvenções da União, atividades inerentemente vinculadas ao processo de liberação de recursos. Nessa condição, resta claro que tinha conhecimento dos atrasos ocorridos e de suas razões, bem como da ilicitude desse modo de agir, mas não tomou providências para evitá-los. Portanto, como afirmado pela SecexFazenda, “ainda que se admitisse que ele não tinha competência decisória sobre a matéria, é certo que, ao menos por omissão, aderiu à conduta irregular, sendo por ela responsável”.
58.	É importante dizer que, mesmo no caso das equalizações referentes ao PSI operacionalizado pelo BNDES, em relação às quais, a partir de 2012, houve a edição das portarias pelo Ministério da Fazenda autorizando as postergações de seus pagamentos, assunto que será abordado mais adiante, não poderiam os responsáveis alegar estarem amparados por tais regras, visto que as demoras nos repasses iniciaram-se já em 2010, ou seja, antes do início da publicação das portarias, e continuaram mesmo depois de vencidos os prazos que vieram a ser dilatados por esses normativos. 
59.	Quanto ao então Coordenador-Geral de Operações de Crédito do Tesouro Nacional, Adriano Pereira de Paula, verificou-se que exerceu a contento suas atribuições regimentais de controlar e acompanhar as atividades da STN relativas às subvenções econômicas ao emitir notas técnicas a seus superiores, o então Subsecretário Marcus Aucélio e o então Secretário da STN Arno Augustin, já em 2013 e em 2014, alertando-os sobre os riscos da trajetória das transações entre o Governo Federal e os bancos controlados e do aumento expressivo do passivo da União junto às instituições financeiras decorrente do não pagamento das subvenções econômicas.
60.	Conforme afirmado pelo Secretário da SecexFazenda, apesar de as notas não tratarem particularmente da legalidade dos atrasos, ao menos deixam explicita a preocupação do corpo técnico da STN sobre a sustentabilidade e a transparência das transações, inclusive com apresentação de uma série de medidas para a solução do problema, demonstrando atuação efetiva no sentido de impedir a ocorrência das irregularidades. 
61.	Dito isso, devem ser rejeitadas as razões de justificativa de Arno Hugo Augustin Filho e Marcus Pereira Aucélio e acatadas as de Adriano Pereira de Paula quanto aos itens 9.5.3 e 9.6.3 do Acórdão 825/2015-TCU-Plenário, de conformidade com os pareceres nos autos. 
62.	Com relação aos agentes do Ministério da Fazenda, Ministro Guido Mantega, chamado a responder pelas irregularidades apontadas nos itens 9.5.3 (subvenções pagas pelo BNDES) e 9.6.3 (subvenções pagas pelo BB) do Acórdão 825/2015-TCU-Plenário, e Ministros interinos Nelson Henrique Barbosa Filho e Dyogo Henrique de Oliveira, responsabilizados somente pela ocorrência do item 9.5.3 do acórdão, relacionada às operações com o BNDES, a SecexFazenda e o MP/TCU, depois de analisarem as suas respectivas defesas, propõem a rejeição das razões de justificativa desses responsáveis. 
63.	Concordo com que as razões de justificativa de Guido Mantega sejam rejeitadas, 
64.	Como já mencionado anteriormente neste voto, era do Ministro da Fazenda a responsabilidade pela administração financeira da União e das suas dívidas públicas, com atribuições de orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades de sua área de atuação, tais como a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil, razão pela qual tal agente tinha ou deveria ter ciência da ilicitude das operações em comento e do impacto que o pagamento dos subsídios pelos bancos federais causavam no endividamento público. 
65.	Além disso, nos termos das Leis 12.096/2009, referente ao PSI/BNDES, e 8.427/1992, ao BB/Plano Safra, que autorizam a concessão das subvenções econômicas em comento, cabia ao Ministério da Fazenda a regulamentação de aspectos relacionados ao “período de equalização” e aos pagamentos do montante devido a título de equalização aos bancos, o que foi feito mediante portarias que afrontavam a LRF.
66.	No caso das subvenções do PSI/BNDES, o responsável assinou as Portarias 122/2012 e 278/2012, entre outras, que postergaram em 24 meses o prazo para pagamento das obrigações do Tesouro, relativas inicialmente às operações contratadas a partir de 16/04/2012 e, posteriormente, também às feitas antes desta data, dando aparência de legalidade a uma situação que, conforme já assentado nas discussões empreendidas sobre o tema neste Tribunal, configurava operação crédito vedada pela legislação.
67.	Antes disso, já havia emitido normativos que sequer estabeleciam data para os pagamentos das equalizações, nas quais os repasses aos bancos seriam feitos “de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do tesouro nacional” (Portaria 87/2011), condição assemelhada à da expressão popular “devo, não nego, pago quando puder”, que claramente vai de encontro às regras de mercado e que, por isso mesmo, só pode ter sido aceita pelo banco operador como imposição, caracterizando abuso do poder controlador por parte da União. Por sinal, foi mencionado nos autos que, se a contratação de operação de crédito com prazo determinado entre a União e o banco controlador já seria vedada pelo art. 36 da LRF, mais claramente ilegal ainda seria a operação de crédito sem prazo certo de pagamento. 
68.	Conforme anotado pelo MP, a publicação desses normativos contraria o próprio objetivo da equalização de taxas de juros, que é o de “recompor, à instituição financeira, os mesmos fluxos econômicos e financeiros que esta teria direito a perceber caso o financiamento concedido ao mutuário tivesse sido contratado sem a interferência da política pública de fomento (item 8.4.2 do Relatório do Acórdão 2.461/2015-Plenário)”. 
69.	Quanto aos responsáveis Nelson Henrique Barbosa Filho e Dyogo Henrique de Oliveira, chamados a responder pela emissão, na condição de Ministros da Fazenda interinos, de portarias que postergavam por 24 meses os pagamentos das equalizações, na linha inaugurada pelo Ministro da Fazenda, penso diferente dos pareceres dos autos, pois entendo que devem ter suas razões de justificativa acolhidas. 
70.	A suspeita inicial era de que as portarias editadas pelos Ministros interinos teriam ampliado as abrangências das operações passíveis de pagamento com demora de 24 meses, porque, enquanto a Portaria 122/2012, assinada pelo Ministro titular, autorizava esse atraso das equalizações somente para os contratos firmados a partir de 16/04/2012, as Portarias 357/2012 e 29/2014, editadas respectivamente quando Nelson Barbosa e Dyogo Henrique ocupavam interinamente o cargo de Ministro da Fazenda, alcançavam todas as operações do BNDES em andamento, mesmo as firmadas antes de 16/04/2012, desde que houvesse equalização a ser apurada a partir desta data. 
71.	Todavia, identificou-se, posteriormente, que houve outras portarias do próprio Guido Mantega dispondo sobre a extensão do atraso de 2 anos a outras operações, tal como constou dos normativos editados por Nelson Barbosa e Dyogo Henrique, dentre as quais a Portaria 278/2012, publicada antes das dos interinos, significando que essas de fato não inovaram em relação ao que já vigia operacionalmente para os pagamentos das equalizações. 
72.	O MP/TCU reconhece tal situação, deixando claro que as Portarias 357/2012 e 29/2014 não trouxeram novas regras de pagamento de equalização relativamente às que haviam sido criadas pelo então titular do Ministério da Fazenda, Guido Mantega, nas Portarias 122/2012, 216/2012, 278/2012 e 71/2013. 
73.	Vale dizer também que, a rigor, diferentemente do afirmado pelo MP, não foi a emissão desse conjunto de portarias do Ministério da Fazenda que determinou o não pagamento de equalizações ao BNDES referentes aos exercícios de 2012 e 2013 e ao 1º semestre de 2014, pois, como já informado, tanto antes da publicação desses normativos, como depois do vencimento dos prazos ali estipulados, os valores das equalizações não estavam sendo pagos pela União. 
74.	Tal circunstância não elide, evidentemente, a responsabilidade do Ministro da Fazenda titular, pelas razões já citadas, seja no tocante às suas atribuições de controle do endividamento, seja porque inaugurou a publicação dessas normas que davam ar de legalidade aos empréstimos ilegais contraídos pela União junto ao banco controlado. No entanto, na minha opinião, traz efeitos sobre a responsabilização dos ministros interinos. 
75.	Os pareceres dos autos destacam o papel desses agentes enquanto secretários-executivos, considerado cargo chave dentro do Ministério da Fazenda, imediatamente subordinado ao Ministro, para concluir que eram intermediários nos processos decisórios afetos aos temas da STN e desempenhavam, assim, segundo palavras do MP, “papel central na condução das atividades diárias do Ministério da Fazenda e, portanto, tinham pleno conhecimento – e com ela concordavam – da política ilegal e abusiva de gestão fiscal que se estava a executar no país”. 
76.	São de fato pertinentes tais ponderações, dada a importância do cargo que ocupavam os dirigentes e a proximidade e confiança que teriam junto ao titular da pasta. Não se deve esquecer, no entanto, que nestes autos tais gestores foram chamados tão somente para responder pela publicação, na condição de ministros interinos, de normativos que teriam alterado a forma com que os pagamentos das equalizações vinham sendo feitos, o que  efetivamente não ocorreu. Como se viu, as portarias editadas pelos responsáveis modificaram pontos da regulamentação das equalizações não relacionados às datas em que essas deveriam ser pagas, motivo pelo qual acolho as suas razões de justificativa. 
77.	Quanto aos Presidentes do BNDES, Luciano Coutinho, e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, entendo que devem também ser acatadas suas razões de justificativa, deixando-se de aplicar-lhes sanção, em discordância com a proposta do MP, mas em linha com a da SecexFazenda. 
78.	No caso dessas subvenções, havia amparo na legislação para que os bancos efetuassem a concessão de empréstimos subsidiados e para que o Ministério da Fazenda definisse a sistemática de pagamentos das equalizações, o que foi feito, como se viu, mediante normas que violavam preceitos da LRF, mas, em princípio, sem a participação dos bancos operadores. 
79.	Os bancos adotaram os procedimentos previstos nos normativos, apresentando a documentação necessária para que pudessem receber da STN, na época própria, os valores que lhes eram devidos pela União, conforme reconhecido no Relatório de Fiscalização à peça 109. A não transferência dos recursos, por sua vez, ocorria de forma unilateral, com evidente abuso do poder de controle por parte da União, valendo aqui as ponderações feitas na análise da conduta do Presidente da Caixa, quando se falou da pressão hierárquica e administrativa que certamente pairava sobre os dirigentes dos bancos controlados nesse tipo de situação. 
80.	Como anotado pela unidade técnica, os empréstimos subsidiados faziam parte das diretrizes estabelecidas pelo governo federal, que as considerava de extrema relevância para a economia nacional, sendo certo que a sua interrupção causaria impactos econômicos relevantes. Seria difícil imaginar que os dirigentes dos bancos pudessem suspender, por sua conta e risco, a contratação dessas operações, sobretudo ante a aparente legalidade das portarias e normas emitidas pelo Ministério da Fazenda. 
81.	Nesse sentido, há de se acolher a alegação do responsável Ademir Bendine quando diz que, “ainda que os procedimentos em questão pudessem de fato se enquadrar no conceito de operação de crédito e, por consequência, ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderia o Banco do Brasil ter agido de forma diversa, uma vez que, pelo princípio da legalidade estrita, cabe a esta Instituição seguir rigorosamente aos ditames da lei, no caso a Lei 8.427/1992”. 
82.	Por todo o exposto, devem ser acatadas as razões de justificativa de Luciano Galvão Coutinho e de Aldemir Bendine, respectivamente, quanto aos itens 9.5.3 e 9.6.3 do Acórdão 825/2015-Plenário.
83.	Outros dois tipos de irregularidade, operações de crédito com inobservância de condições estabelecidas em lei (item 9.4.3 do acórdão) e pagamentos de dívida sem autorização orçamentária (item 9.7.2 do acórdão), podem ser examinados conjuntamente, porquanto são relativos a aspectos financeiros e orçamentários decorrentes da autorização do art. 82-A da Lei 11.977/2009 para a utilização de recursos do FGTS no pagamento de subvenções econômicas em contratações do âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
84.	Conquanto aqui também as defesas tentem, mais uma vez, descaracterizar esses adiantamentos à União como operação de crédito, trata-se igualmente de questão exaustivamente analisada não apenas em outras fases processuais destes autos, mas, sobretudo, no TC 005.335/2015-9, atinente às Contas de Governo da República do exercício de 2014, apreciado conforme o Acórdão 2461/2015-Plenário, ocasião em que o Ministro-Relator anotou em seu voto que “ficou demonstrado que, desde que foi aventada a possibilidade de adiantamento dos recursos pelo FGTS à União, a transação sempre foi tratada como uma operação de crédito, ainda que indireta, tanto nas atas do CCFGTS como nos pareceres jurídicos do próprio governo federal, em linha diversa da exposta nos pareceres agora agregados a estas contrarrazões”. 
85.	Note-se que, nesse caso, o enquadramento como operação de crédito dos desembolsos de recursos do FGTS com subvenções do PMCMV não configura irregularidade em si, já que o fundo não se apresenta como instituição financeira controlada pela União. Não obstante, a conceituação dessas operações como empréstimo acaba por explicitar as desconformidades em comento, porquanto, no caso, tanto a receita correspondente aos adiantamentos feitos pelo FGTS à União como eventuais pagamentos da dívida junto ao fundo pelo ente federal ficaram à margem da Lei Orçamentária, com infração ao disposto no art. 3º da Lei 4.320/1964 e art. 32, § 1º, inciso I, da LRF (item 9.4.3 do Acórdão) e no art. 167, inciso II, da CF e art. 5º, § 1º, da LRF (item 9.7.2 do Acórdão). 
86.	A caracterização desses adiantamentos como operações de crédito traz a lume a necessidade de ajustes no planejamento e na execução orçamentária dos pagamentos e aportes previstos na Lei 11.977/2009, indispensáveis à melhor apuração dos resultados fiscais e maior transparência das contas públicas, tanto mais quando se sabe que, na modelagem contábil e financeira atualmente adotada, à semelhança do que ocorreu em relação aos benefícios sociais e demais subvenções econômicas pagas por bancos públicos, as despesas de responsabilidade da União com subvenções aos financiamentos do PMCMV, enquanto satisfeitas com recursos do FGTS, não são captadas na Dívida Líquida do Setor Público, somente havendo impacto no resultado fiscal primário apurado pelo Banco Central por ocasião do reembolso efetuado pelo ente federal aos cofres do fundo. 
87.	De qualquer forma, no tocante às responsabilidades pelas desconformidades objeto de audiência, os encaminhamentos nos autos são no sentido de acolher as razões de justificativa apresentadas. 
88.	Tem-se que, desde 2010, ano em que o FGTS deixou de ser ressarcido integralmente pelos adiantamentos concedidos à União, a contabilização dos pagamentos tem sido inadequada e, consequentemente, as leis orçamentárias anuais não têm conseguido refletir adequadamente nem atender às exigências legais concernentes às movimentações financeiras previstas na Lei 11.977/2009. 
89.	Nesse período, o Ministério do Planejamento poderia ter contribuído para a correção das falhas identificadas na elaboração da proposta orçamentária desses dispêndios, o que não ocorreu. 
90.	Por isso mesmo, no item 9.3 do Acórdão 3.297/2015-Plenário, o Tribunal decidiu que a determinação do item 9.4.1 do Acórdão 825/2015-Plenário, originalmente feita ao Ministério das Cidades para que corrigisse a falha na elaboração de seu orçamento, fosse endereçada também ao então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de modo a chamar o órgão à responsabilidade pela questão. 
91.	De outra parte, verificou-se que os gestores do Ministério das Cidades ora chamados em audiência ocuparam seus respectivos cargos entre novembro de 2013 e março de 2014, significando que não participaram da confecção da proposta orçamentária do ministério referente ao exercício de 2014.
92.	Veja-se ainda que, no exercício de 2014, não houve efetivamente repasses da União relativos aos valores devidos ao FGTS, conforme apurado no TC 005.335/2015-9, de forma que não há que se falar na ocorrência, no período fiscalizado, da irregularidade descrita no item 9.7.2 do Acórdão 825/2015-Plenário, consistente no pagamento de dívida sem autorização orçamentária. 
93.	No que se refere a Guido Mantega, concluiu-se das análises que, na condição de Ministro da Fazenda, não lhe cabia responsabilidade pelas falhas da proposta orçamentária do Ministério das Cidades, que, ao não contemplar as operações de crédito decorrentes dos adiantamentos do FGTS à União, inviabilizaram a adequada verificação dos limites e condições previstas no caput do art. 32 da LRF. 
94.	Desse modo, em concordância com as posições da SecexFazenda e do MP/TCU, acolho as razões de justificativa apresentadas por Guido Mantega em relação ao item 9.4.3 do Acórdão 825/2015-Plenário e de Gilberto Magalhães Occhi, Carlos Antonio Vieira Fernandes e Laércio Roberto Lemos de Souza relativamente aos itens 9.4.3 e 9.7.2. 
95.	Passemos então aos atrasos da União nos repasses de valores legalmente devidos a estados e municípios, relativos aos royalties do petróleo e à compensação financeira pelo uso de recursos hídricos (Lei 7.990/1989) e ao salário-educação (Decreto 6.003/2006), objeto dos itens 9.8.2 e 9.9.3 do Acórdão 825/2015-Plenário, respectivamente, cuja responsabilidade foi atribuída aos agentes da STN Arno Augustin Filho, Secretário, Marcus Pereira Aucélio, Subsecretário de Política Fiscal, e Marcelo Pereira de Amorim, Coordenador-Geral de Programação Financeira (Cofin). 
96.	O art. 8º da Lei 7.990/1989 estabelece que o pagamento das compensações aos estados, Distrito Federal e municípios será efetuado mensalmente até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do fato gerador. Constatou-se, no entanto, que a partir de fevereiro de 2014 a STN passou a atrasar a emissão das ordens bancárias relativas a esses repasses para depois das 17h10 do último dia útil do mês em que eram devidos. Com isso, valendo-se da regra do sistema que só permite a saída do recurso no mesmo dia para ordens feitas antes desse horário, postergava-se para o dia seguinte (e mês seguinte, portanto) a movimentação financeira e a contabilização da operação. 
97.	Conforme registrado pelo Titular da SecexFazenda, esses atrasos, que envolveram centenas de milhões de reais mensalmente, ao tempo em que favoreciam os resultados fiscais e os números da Receita Corrente Líquida da União, afetavam negativamente o mesmo indicador dos estados, do DF e dos municípios.
98.	A liberação de recursos relativos ao salário-educação, de que trata o art. 212 da CF/88, seguiu essa mesma sistemática, sendo que, nesse caso, conforme previsto no Decreto 6.003/2006, a transferência da quota estadual e municipal deveria ser efetuada até o vigésimo dia de cada mês. Identificou-se que, a partir de dezembro de 2013, as emissões de ordens bancárias passaram a ser feitas no último dia do mês, para saque no dia seguinte, conforme prática adotada para o pagamento de royalties do petróleo e compensação financeira. Também aqui, o impacto financeiro foi da ordem de centenas de milhões de reais em melhoras falseadas das estatísticas fiscais da União. 
99.	As razões de justificativa dos responsáveis da STN foram rejeitadas pela SecexFazenda e pelo MP, que concluíram que os três gestores chamados em audiência concorreram de forma consciente e dolosa para que as irregularidades se consumassem, conforme demonstram os registros das datas e horários das ordens bancárias constantes dos autos, não tendo sido apresentada qualquer justificativa minimamente aceitável para a adoção desses procedimentos.
100.	De fato, as defesas chegam a falar em divergência de interpretações quanto ao momento dos repasses da Lei 7.990/1989, mas, com efeito, a norma é muito clara ao estabelecer, em seu art. 8º, que o pagamento deve ser efetuado até o último dia útil do mês, não havendo que se falar na existência de controvérsia sobre o tema. Como bem anotado pela unidade técnica, “a emissão de uma ordem bancária que somente será creditada para o beneficiário no dia seguinte não pode ser considerada equivalente ao pagamento, que só se completa com o recebimento dos recursos pelo beneficiário”.
101.	Com relação aos pagamentos referentes ao salário-educação, nem sequer foram trazidos argumentos de defesa. Vale dizer que, no caso desses repasses, como a lei dispõe que devem ser feitos até o vigésimo dia do mês, a sua postergação para o mês subsequente não decorria apenas do atraso na emissão das ordens bancárias para depois do horário em que a saída dos recursos ocorreria na mesma data, mas também da demora até o último dia do mês em que era devido, circunstância reveladora da real intenção dos agentes da STN de transferir para o período seguinte o impacto das despesas no resultado primário e/ou na receita corrente líquida da União e maquiar os resultados mensais, utilizados para a definição dos limites de empenho e movimentação financeira. 
102.	De todo modo, embora concorde com a rejeição das defesas de Arno Hugo Augustin Filho e Marcus Pereira Aucélio quanto a tais irregularidades, penso que as razões de justificativa de Marcelo Pereira de Amorim podem ser acolhidas.
103.	Conforme mencionado anteriormente, as competências regimentais do coordenador indicam que seu papel era meramente executório e operacional, corroborando as declarações do Secretário de que a Cofin apenas recepcionava e consolidava os pedidos de liberação de recursos e os encaminhava às instâncias superiores, que efetivamente tinham poder de decisão sobre os pagamentos. 
104.	O MP considera que as ocorrências estão estritamente relacionadas à operacionalização do pagamento, “ou seja, ao momento da emissão da ordem bancária no Siafi, que era tarefa própria e específica da Coordenação-Geral de Programação Financeira (Cofin), comandada, à época, pelo sr. Marcelo Pereira de Amorim”, mas as atribuições da coordenação não sugerem qualquer autonomia do responsável para emitir as ordens bancárias no momento que considerasse apropriado ou prerrogativa de participação no núcleo de comando que definia o instante das transferências. 
105.	A incumbência de “praticar os atos necessários à liberação dos recursos” parece dizer que o coordenador deveria garantir as condições para que os pagamentos fossem efetuados na data legalmente estabelecida e promovê-los assim que demandado, sem conferir-lhe, no entanto, faculdade ou competência para realizar a liberação dos valores sem a anuência das instâncias da STN situadas acima da Cofin. Como não há notícia de que tenha deixado de exercer a contento tal função ou demorado no atendimento aos comandos de seus superiores para a liberação dos recursos, pode-se dizer que o agente, nos limites de sua competência, “tomou as devidas providências para a realização dos pagamentos nos prazos expressamente fixados por lei ou decreto”, conforme requerido pelo MP, não devendo ser responsabilizado por atrasos aos quais não deu causa. 
106.	De outra parte, muito embora o MP afirme que o responsável não teria trazido documentação suficiente para afastar sua responsabilidade por estas irregularidades, verifico que nos elementos adicionais acostados aos autos pelo coordenador à peça 428 constam documentos que evidenciam que as liberações de recursos eram precedidas de autorização expressa e formal consignada na Autorização de Liberação Financeira pelo Diretor de Programa, instância decisória situada hierarquicamente entre a Cofin e a Subsecretaria de Política Fiscal e que tinha por atribuição, nos termos do art. 119 do regimento interno da STN, participar de reuniões afetas à gestão de haveres e a outros temas relativos à Política Fiscal da União, bem como assistir o Subsecretário de Política Fiscal nos assuntos relacionados à sua área de atuação e substituí-lo em suas ausências e impedimentos. Ainda que os documentos juntados refiram-se a operações realizadas até o primeiro trimestre de 2014, servem como demonstrativo de que, ao menos até esta época, quando as demoras nos repasses já haviam se iniciado, frise-se, as transferências dos recursos estavam sujeitas à liberação expressa de seus chefes. 
107.	A partir de então, segundo informa o responsável, o processo de liberação sofreu alterações para evitar o uso de papéis, passando a ser realizado diretamente no Siafi, sem que se dispusesse de um regime de alçadas que permitisse a identificação de autorizações e comando formais. Mesmo assim, há de se reconhecer que o conjunto de cópias de mensagens eletrônicas trazido à peça 428 é bastante para confirmar que o responsável não dispunha de autonomia para realizar os pagamentos sem autorização da Diretoria de Programa ou mesmo poder de influência na definição do momento em que esses seriam feitos. 
108.	Portanto, quanto aos itens 9.8.2 e 9.9.3 do Acórdão 825/2015-Plenário, rejeito as razões de justificativa de Arno Augustin Filho e Marcus Pereira Aucélio, acolhendo, no entanto, as de Marcelo Pereira de Amorim. 
109.	Por fim, relativamente à falta de contabilização na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) dos passivos da União junto ao Banco do Brasil, BNDES e FGTS e à demora na contabilização dos passivos junto à Caixa, atinentes ao Bolsa Família, abono salarial e seguro-desemprego (item 9.10 do Acórdão 825/2015-Plenário), as razões de justificativa de Alexandre Tombini, ex-Presidente do Banco Central, e Tulio José Lenti Maciel, Chefe do Departamento Econômico do Banco Central, foram rejeitadas no tocante os argumentos que visaram defender o procedimento adotado pelo Banco Central de não registrar tais dívidas. 
110.	Tanto a unidade técnica como o MP ressaltam que tal matéria foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do pedido de reexame apresentado pela autarquia neste processo, apreciado mediante o Acórdão 3.297/2015-Plenário, valendo reproduzir aqui os fundamentos consignados no voto condutor da referida deliberação, na forma constante da instrução da SecexFazenda à peça 406: 
	“a) A decisão adotada pelo TCU não pretendeu que o BCB desvirtuasse as estatísticas, que são produzidas de acordo com as orientações do FMI e com padrões internacionalmente aceitos, mas, ao contrário, a Corte de Contas determinou o estrito cumprimento da metodologia, de modo a captar adequadamente os fluxos ocorridos entre o setor público não financeiro e o setor privado ou entre o setor público não financeiro e o ‘resto do mundo’; 
b) O TCU não considerou irregular a metodologia que vinha sendo adotada pelo BCB, mas sim o descumprimento dessa metodologia, que se caracterizou pela omissão na captação de passivos da União; 
	c) As determinações constantes do acórdão não só eram perfeitamente compatíveis com a metodologia adotada pelo BCB, como já deveriam ter sido adotadas pelo BCB desde o início da série de estatísticas fiscais; 
	d) O BCB não tem ampla autonomia para decidir, a seu critério, se determinado ativo ou passivo deve ser captado pelas estatísticas fiscais, mas está vinculado ao estrito cumprimento tanto da sua própria metodologia quanto das finalidades a que se presta a verificação do cumprimento das metas previstas na LRF; 
	e) O Manual de Estatísticas Fiscais do BCB não restringe a captação dos haveres e dívidas àqueles que estejam registrados no passivo ou ativo de uma instituição financeira; tal regra não existe nem no Manual nem na prática, como comprovam diversos exemplos de itens que são ou já foram captados pelas estatísticas fiscais em algum momento, tais como as dívidas da Empresa Gestora de Ativos (Emgea) junto ao FGTS; dívidas de empresas federais junto a empreiteiras e fornecedores; créditos da União junto a pessoas físicas ou jurídicas que contraíram empréstimos intermediados por instituições financeiras com recursos dos fundos públicos FIES, FNE, FNO e FCO; e créditos da União junto aos estados e ao Distrito Federal decorrentes de empréstimos intermediados pelo Banco do Brasil ao amparo da Lei 9.846/1999; 
	f) O Manual de Finanças Públicas publicado pelo BCB em 2008 dispõe que a dívida líquida do setor público ‘corresponde ao saldo líquido do endividamento do setor público não financeiro e do Banco Central com o sistema financeiro (público e privado), o setor privado não financeiro e o resto do mundo’, bem como que a dívida bancária líquida do setor público ‘corresponde ao endividamento, líquido de aplicações, do setor público junto ao sistema financeiro’, e que ‘o endividamento do setor público junto ao FGTS também está incluído nessa rubrica’; 
	g) As informações necessárias para cumprimento das determinações contidas no item 9.1 do acórdão estão disponíveis em instituições públicas, não havendo, portanto, razão para colocar em suspeição sua fidedignidade; 
	h) A ausência de poderes legais para o BCB demandar tais informações não é empecilho, pois os dados estão ao alcance da Caixa e do BNDES, que, por sua vez, estão sujeitos à fiscalização do BCB; seria conveniente, no entanto, que as informações fossem obtidas diretamente junto às entidades que as controlam; 
	i) Não seria razoável aceitar que as dívidas da União junto ao Banco do Brasil, decorrentes do não pagamento dos valores referentes às subvenções dadas em financiamentos bancários, deixassem de ser consideradas pelo BCB, pois esses passivos têm a mesma natureza das equalizações de juros devidas ao BNDES, as quais já estão, em grande parte, abrangidas pelas estatísticas fiscais; 
	j) A adoção do critério de caixa significa apenas que as despesas primárias não são reconhecidas no momento do respectivo fato gerador (regime de competência), mas no momento em que são pagas (redução do saldo da Conta Única) ou financiadas (aumento do passivo/endividamento), entendimento que ficou consignado no Relatório do Acórdão 2.461/2015-Plenário, proferido no TC 005.335/2015-9, que tratou das Contas do Governo da República referentes ao exercício de 2014; 
	k) Os pagamentos de equalização no âmbito do PSI são devidos diretamente ao BNDES, e não à Finame; e mesmo que assim não fosse, o BCB teria que considerar a Finame como pertencente ao setor público não financeiro, que, nessa condição, estaria abrangida, da mesma forma, pelas estatísticas fiscais, com seus haveres e obrigações junto ao setor financeiro (público e privado) devidamente computados no cálculo da DLSP.” 
111.	Como se vê, são inúmeros e consistentes os fundamentos que apontam a necessidade do registro das dívidas da União junto a bancos públicos e ao FGTS, relativas a dispêndios feitos por tais credores no pagamento de subvenções e benefícios sociais de responsabilidade do ente federal, bem como a consonância dessa contabilização com a metodologia de apuração do resultado fiscal utilizada pelo Banco Central. 
112.	Nesse ponto, cabe fazer um reparo à tese levantada pelos responsáveis de que tal metodologia considera o critério de caixa para captar o impacto das despesas na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). A rigor, por esse método, as despesas primárias devem ser reconhecidas não apenas quando são pagas diretamente pela União, mas precipuamente no momento em que repercutem nas necessidades de financiamento do setor público, o que fatalmente ocorre quando são pagas ou financiadas por terceiros. E para o registro basta que se constitua uma dívida, independentemente, portanto, de qualquer eventual divergência interpretativa sobre a caracterização dos atrasos como operações de crédito. Nessa linha, a omissão somente se justificaria se as fontes de dados das operações não atendessem aos critérios exigidos pelo Banco Central para o registro, tais como fidedignidade e regularidade, o que evidentemente não acontece no caso das dívidas em comento, constituídas em favor de instituições públicas. 
113.	Também por isso o Tribunal, no Acórdão 3.297/2015-Plenário, concluiu que, ao omitir-se na captação desses passivos da União, o Banco Central descumpriu a metodologia adotada no cálculo do resultado fiscal ao não registrar os pagamentos de subvenções econômicas concedidas pela União feitos com recursos de bancos federais e do FGTS, que, por óbvio, financiaram tais despesas. 
114.	Não procedem também argumentos aparentemente técnicos que tentam fazer crer que a incorporação dos dados às estatísticas poderia comprometer a “aferição do impacto do setor público sobre a demanda agregada” e atrapalhar o “manuseio de instrumentos de política monetária”.
115.	Nenhum elemento concreto e objetivo foi apresentado para demonstrar quais seriam esses efeitos e como eles poderiam prejudicar a boa consecução da política monetária. Em verdade, diante do fato de que as fontes utilizadas preenchem os requisitos metodológicos definidos para o registro das operações, a intuição econômica sugere justamente que a não contabilização desses passivos ou “necessidades de financiamento” da União, que, em dezembro de 2015, montavam a quase R$ 50 bilhões, é que pode ter atrapalhado o Banco Central no cumprimento das metas de sua política monetária. 
116.	Seja como for, com relação à conduta dos agentes do Banco Central chamados em audiência, a SecexFazenda conclui que, a despeito das incorreções no cálculo da DLSP, devem ser parcialmente acatadas as razões de justificativa dos responsáveis, para excluir a aplicação de multa ou outra penalidade. 
117.	Para a unidade técnica, não haveria relação direta entre as atribuições do responsável Alexandre Tombini, na condição de Presidente do Banco Central, com a elaboração e divulgação de estatísticas fiscais, cuja incumbência, conforme regimento interno da instituição, seria da Diretoria de Política Econômica e do Departamento Econômico (Depec). Além disso, pondera que a questão em discussão seria essencialmente técnica e de difícil controle por parte do dirigente da instituição. 
118.	A SecexFazenda acolhe ainda a alegação do chefe do Depec Tulio José Lenti Maciel de que a irregularidade decorreu de divergência de interpretação sobre a metodologia de cálculo do resultado primário, para ao final concluir que não restou demonstrada qualquer intenção de agentes do Banco Central de manipular as estatísticas fiscais nem atuação premeditada e coordenada com o restante da equipe econômica visando tal fim. 
119.	O MP diverge da unidade técnica, propondo a rejeição das razões de justificativa, por não terem elidido as irregularidades que motivaram suas audiências. 
120.	Entre outros motivos, ressalta a gravidade da omissão do Banco Central, sem a qual o Governo Federal não teria condições de contrair para a União dívidas expressivas junto às instituições financeiras federais e ocultar seus impactos do resultado fiscal. 
121.	Considera também que houve dolo por parte dos agentes, que agiram contrariamente ao Manual de Estatísticas Fiscais da autarquia e, mesmo diante de evidências de que estavam incorrendo em erro, como as que ensejaram a correção no lançamento dos registros concernentes aos programas operados pela Caixa, optaram por manter a conduta omissiva relativamente aos demais passivos. 
122.	Lembra, de qualquer maneira, que o dolo não é elemento essencial para a aplicação por esta Corte de Contas das sanções previstas em sua Lei Orgânica, sendo suficiente a demonstração de culpa, da lesão ao bem jurídico protegido e do nexo de causalidade entre conduta e dano, e, quanto a isso, considera que ficou sobejamente caracterizada nos autos culpa decorrente de negligência indesculpável dos gestores do Bacen. 
123.	Por fim, aponta que a falta de relação operacional direta entre as atribuições regimentais do Presidente do Banco Central e a produção de estatísticas fiscais não pode ser tida por circunstância excludente de culpabilidade, principalmente quando se leva em conta que a competência da autarquia para a elaboração das estatísticas fiscais oficiais não decorre do seu regimento interno, mas de ato emanado diretamente do Presidente da República (mensagens presidenciais de encaminhamento dos projetos de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional). 
124.	De fato, é difícil entender como pôde o Banco Central deixar de contabilizar tais operações na DLSP. 
125.	A tese de que haveria divergência de interpretação sobre a metodologia de cálculo sucumbe a uma consulta rápida ao manual que orienta a realização desses registros, que diz que a dívida líquida do setor público “corresponde ao saldo líquido do endividamento do setor público não financeiro ... com o sistema financeiro (público e privado), o setor privado não financeiro e o resto do mundo” e a dívida bancária líquida do setor público “corresponde ao endividamento ... do setor público junto ao sistema financeiro [e contempla] o endividamento do setor público junto ao FGTS”. Contraria também a própria prática de contabilização adotada pela autarquia, que não restringe a captação dos haveres e dívidas somente àqueles que estejam registrados no passivo ou ativo de uma instituição financeira. 
126.	Por outro lado, o Banco Central foi alertado do problema pelo Tribunal e a insistência em não reconhecer o erro e deixar de efetuar as devidas correções só pode ser vista como estratégia de defesa, ante o caráter grosseiro da omissão e a fragilidade dos argumentos financeiros, econômicos e jurídicos apresentados para sustentar o procedimento. 
127.	Concordo, portanto, com a posição do MP/TCU, pois a atuação dos responsáveis, ao deixarem de registrar expressivos passivos da União nas estatísticas fiscais, em afronta aos ditames da sua própria metodologia de apuração, contribuiu para a melhora artificial dos resultados primários do governo federal, trazendo transtornos e distorções sobre toda a execução orçamentária, “com reflexos, inclusive, sobre a gestão de finanças públicas”, conforme consignado no item 8.5 do parecer prévio sobre as contas da Presidente da República referentes ao exercício de 2014, aprovados pelo Acórdão 2.461/2015-Plenário (TC 005.335/2015-9, p. 714). 
128.	Com relação a Alexandre Tombini, o fato de o regimento não lhe ter atribuído relação operacional direta com a produção das estatísticas fiscais não serve para excluir sua responsabilidade pelo ocorrido, até porque, como se falou, a competência da autarquia para tal tarefa decorre não do seu regimento interno, mas de ato emanado diretamente do Presidente da República, circunstância que, por sinal, confere  relevância à atividade, reforçando assim a necessidade de seu acompanhamento atento por parte do dirigente máximo da instituição e de seus subordinados. 
129.	Por fim, não procede a tese de que a questão em comento seria “essencialmente técnica e de difícil controle por parte do dirigente da instituição”.
130.	Sabe-se que o corpo diretivo da autoridade monetária, inclusive seu presidente, é formado por administradores e economistas gabaritados, reconhecidos por seus conhecimentos técnicos e acadêmicos, que devem ser compatíveis com a complexidade e relevância da missão institucional da autarquia, não sendo plausível conceber que seria difícil ao presidente o controle e acompanhamento da apuração de estatísticas ficais, cuja importância para a boa consecução da política monetária, que é atividade-fim precípua do Banco Central, foi destacada pela própria defesa. Tendo isso em vista, tanto mais após os questionamentos do Tribunal, não poderia o dirigente máximo da instituição ficar alheio às falhas e omissões observadas na apuração dessas estatísticas.
131.	Dito isso, lembro que a omissão dos passivos na dívida pública foi uma das irregularidades que deram ensejo à não aprovação das contas da Presidente da República de 2014 por parte deste Tribunal e, portanto, não faria sentido deixar de responsabilizar os encarregados diretos pela apuração das estatísticas fiscais, motivo pelo qual, em consonância com o MP/TCU, considero que devem ser rejeitadas as razões de justificativa de Alexandre Tombini e Tulio José Lenti Maciel relativamente ao item 9.10 do Acórdão 825/2015-TCU-Plenário. 
132.	Feitas as análises das defesas dos responsáveis, temos que as sanções a serem aplicadas aos que tiveram suas razões de justificativa rejeitadas devem ser proporcionais à gravidade das irregularidades e à reprovabilidade das suas condutas. 
133.	Como se viu, os responsáveis Guido Mantega, Ministro da Fazenda, Arno Augustin Filho, Secretário da STN, e Marcus Pereira Aucélio, Subsecretário de Política Fiscal daquela Secretaria, foram responsabilizados pelas operações de crédito vedadas pelo art. 36 da LRF com os três bancos federais, dispositivo que foi sistematicamente ignorado pela alta gestão do Ministério da Fazenda e da STN. 
134.	Conforme anotado pelo Secretário da SecexFazenda, as transações impugnadas não constituem simples atrasos financeiros e os seus efeitos não são uma questão meramente contábil. Ao contrário, as dificuldades enfrentadas pelo Governo Federal no ano de 2015 para o pagamento das dívidas relacionadas aos empréstimos mostram que elas são de “carne e osso” e podem causar impactos relevantes nas finanças federais e no desempenho econômico do País.
135.	Mais preocupante é que não há como saber até onde iria a irresponsabilidade desses altos dirigentes e por quanto tempo mais a União continuaria a utilizar os recursos dos bancos públicos para financiar suas despesas não fosse a atuação desta Corte de Contas, valendo repetir que, em dezembro de 2015, o montante desses empréstimos aproximava-se de R$ 50 bilhões.
136.	Como agravante, temos que as operações deram-se em um contexto de manipulação das estatísticas fiscais, com evidente propósito de melhorar a percepção da performance governamental e ocultar uma crise fiscal e econômica iminente, ao tempo em que comprometiam ainda mais a saúde financeira do Estado. 
137.	Diante disso, deve-se concordar com os pareceres dos autos quando sugerem que, na aplicação das sanções, este Tribunal demonstre o apreço que tem pelo equilíbrio e transparência das contas públicas tutelados pela LRF, corroborando o parecer prévio sobre as contas da Presidente da República relativas ao exercício de 2014, ocasião em que tais operações foram consideradas graves o suficiente para, naquela ocasião, fundamentarem a opinião do Tribunal pela rejeição das contas. 
138.	Desse modo, os pareceres, considerando graves as ocorrências e reprováveis as condutas, são unânimes em propor que seja aplicada a esses responsáveis, além da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, nos termos do art. 60 da mencionada lei. 
139.	O MP, ao assentir com tal encaminhamento, considera ainda que a natureza das irregularidades, assim como o valor alcançado, a sua longa duração no tempo e os danos para as finanças públicas delas decorrentes, justificam a cominação das sanções propostas em seus graus máximos. 
140.	Há de se destacar, no entanto, conforme ressaltado pelo Titular da SecexFazenda, o maior nível de autoridade de Guido Mantega e Arno Augustin, que detinham efetivamente as responsabilidades pelas operações. Merece menção, ainda, a ausência de atenuantes para as condutas desses agentes, que chegam a afirmar em suas defesas que, ao praticarem os atos, levaram em consideração a “necessidade legal de se cumprir o resultado primário estabelecido”, o que acaba por confirmar a real intenção de, por meio de pagamentos de despesas diretamente por bancos controlados, inflar artificialmente os resultados fiscais da União, aproveitando-se da negligência do Banco Central na aplicação da sua metodologia de apuração dessas estatísticas. 
141.	São apropriadas, portanto, as seguintes considerações do diretor da SecexFazenda sobre o tema: 
“11.	Por óbvio, a meta de resultado primário deve ser buscada, mas por meio de ações planejadas, transparentes e, acima de tudo, legais. Ao deixar de efetuar os repasses às instituições financeiras federais, ignorando as solicitações de cobertura dos saldos, os agentes do Ministério da Fazenda agiram com abuso de poder, obrigando os bancos a arcarem com despesas e encargos de responsabilidade da União, configurando a realização de operação de crédito vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” 
142.	Com relação ao Subsecretário Marcus Aucélio, cumpre registrar que, quando o processo encontrava-se no gabinete do procurador representante do Ministério Público nestes autos, esse responsável trouxe petição (peça 445) informando o aforamento, perante Seção Judiciária do Distrito Federal, de ação de produção antecipada de provas, com base nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil de 2015. Esclarece que, na referida ação, requer a oitiva de testemunhas com vistas a corroborar o teor da já referida Nota Técnica 6/2014/COFIN/SUPOF/STN/MF-DF, em que o responsável Arno Augustin assume a responsabilidade sobre as decisões atinentes à liberação de recursos no âmbito da STN. 
143.	Na peça acostada, o responsável pleiteia a este Tribunal a suspensão do presente processo, até que sobrevenha a colheita dos testemunhos na referida ação, ou, alternativamente, a formação de autos apartados, para a apuração em separado da sua conduta após o andamento da mencionada ação judicial. 
144.	No seu pronunciamento, o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se pelo indeferimento desses pedidos, ante o encerramento da etapa instrutória do processo, nos termos do art. 160 do Regimento Interno. Ressaltou que não há previsão legal ou regimental para a suspensão do processo no TCU com o fim de se aguardar a produção judicial de provas, que poderiam ter sido apresentadas de forma escrita na etapa apropriada de apresentação de defesa nestes autos. 
145.	Depois disso, estando o processo neste gabinete, foram protocoladas novas peças pelo responsável, já com os testemunhos colhidos na mencionada ação (peças 461 e 465), razão pela qual, não obstante concorde com o MP que não caberia a interrupção do curso do processo neste Tribunal, recebi os depoimentos como elementos de defesa, pautando-me pelos princípios do formalismo moderado e da verdade material que norteiam os processos desta Casa. 
146.	Da análise do teor dos depoimentos, contudo, verifica-se que são todos no sentido de confirmar que a palavra final sobre as liberações dos recursos seria do Secretário Arno Augustin, o que não elide, por si só, a responsabilidade do Subsecretário pelas irregularidades, porquanto o próprio nível hierárquico de Arno Augustin sugere que seria mesmo dele a última decisão sobre o assunto. 
147.	Sabe-se que o Subsecretário Marcus Aucélio tinha condições técnicas e histórico institucional suficientes para alertar o seu superior sobre as ilegalidades em curso e suas consequências, dada a sua condição de servidor da carreira de finanças e controle da STN desde 1994. Cabia-lhe, como já mencionado, a coordenação, orientação, supervisão, acompanhamento e avaliação das atividades da Coordenação-Geral de Programação Financeira, sendo ele o responsável regimentalmente definido para subsidiar o Secretário do Tesouro Nacional sobre as decisões de programação financeira. 
147.	As informações trazidas, por sua vez, não contestam a proximidade funcional do responsável junto ao Secretário e a confiança que dele gozaria nem a participação efetiva do Subsecretário no núcleo de comando que tratava das liberações. Não foi trazido, tampouco, qualquer elemento probatório de que, no exercício de sua função regimental de subsidiar o Secretário, o responsável tenha atuado no sentido de informá-lo acerca dos ilícitos que estavam em curso e dissuadi-lo das suas decisões. 
149.	Tais elementos corroboram a pertinência da aplicação ao Subsecretário das sanções propostas nos pareceres dos autos, para cuja dosimetria, no entanto, deve-se levar em conta o seu menor poder decisório dentro da cadeia hierárquica da STN e da equipe econômica. 
150.	Assim, feitas todas essas ponderações, considerando-se as responsabilidades pelas ocorrências descritas nos itens 9.2.4, 9.3.4, 9.5.3 e 9.6.3 do Acórdão 825/2015-Plenário, estipulo em R$ 50.000,00 o valor das multas individuais a serem aplicadas a Guido Mantega e Arno Augustin e em R$ 35.000,00 o da cominada a Marcus Aucélio. Quanto à penalidade do art. 60 da Lei 8.443/1992, fixo em 8 anos o período de inabilitação de Arno Augustin e em 5 anos os de Guido Mantega e Marcus Aucélio. Registro, ainda, que as sanções aplicadas a Arno Augustin e Marcus Aucélio abarcam as irregularidades dos itens 9.8.2 e 9.9.3 do referido acórdão, concernentes aos atrasos da União nos repasses a estados e municípios de valores relativos à Lei 7.990/1989 e ao Decreto 6.003/2006.
151.	Quanto a Alexandre Tombini e Tulio José Lenti Maciel, tendo em vista as suas responsabilidades pelas omissões na apuração da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), objeto do item 9.10 do Acórdão 825/2015-Plenário, e ante a gravidade da ocorrência, que trouxe transtornos e distorções na execução orçamentária e deu margem à formação de um verdadeiro esqueleto financeiro da ordem de R$ 50 bilhões escondido das estatísticas fiscais, fixo em R$ 25.000,00 o valor das multas individuais a lhes serem aplicadas, por compreender que, embora tenham participado no mínimo com omissão permissiva e negligência, certamente não foram os idealizadores das manobras fiscais e tiveram papel menos decisivo do que os dos gestores executivos vinculados diretamente ao Ministério da Fazenda. 
	Assim, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto a este Plenário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de outubro de 2016.




JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
Relator





