
Tribunal de Contas da União

ACÓRDÃO Nº  1.376/2003 – TCU – PLENÁRIO

1. Processo TC-005.434/2000-3 (com 15 anexos e o volume 1)
2. Grupo: I – Classe VII – Representação.
3. Responsáveis: Carlos Acatauassú Nunes, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Pará/CDP, CPF
000.314.022-91, e Rogério Amado Barzellay, Superintendente da Ahitar.
3.1. Interessada: Secex/GO.
4. Entidade: Administração das Hidrovias do Tocantins e do Araguaia–Ahitar, CGC 04.933.552/0011-85.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade técnica: Secex/GO.
8. Advogados constituídos nos autos: Nelson Figueiredo, OAB/GO 10.9050; Liliane S. C. Figueiredo,
OAB/GO 11.217; Amparo Mariz S. de Figueiredo Couto, OAB/GO 17.418; Pamôra Mariz S. de
Fiqueiredo Couto, OAB/GO 18.237; Benjamin Caldas Beserra, OAB/DF 14.967; Benjamin Gallotti
Beserra, OAB/DF 13.568; Márcia Gomes de Souza, OAB/DF 14.644, e João Ricardo Carvalho de Souza,
OAB/DF 12.846.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por unidade técnica,

em razão da publicação, na imprensa, de possíveis irregularidades que estariam ocorrendo na implantação
da hidrovia Tocantins-Araguaia,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno, e no art.
69, inciso VI, da Resolução 136/2000, em:

9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente;
9.2. rejeitar, em parte, as razões de justificativa apresentadas por Carlos Acatauassú Nunes e

Rogério Amado Barzellay;
9.3. aplicar aos srs. Carlos Acatauassú Nunes e Rogério Amado Barzellay a multa prevista no

art. 58, III, da Lei 8.443/92 c/c o art. 220, III, do Regimento Interno, no valor individual de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem
perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor;

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das
dívidas, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido, até a data
do recolhimento, caso não atendidas as notificações;

9.5. determinar à Companhia Docas do Pará que:
9.5.1. adote os procedimentos estabelecidos no Termo de Compromisso e Ajustamento de

Conduta, com vistas à obtenção da licença prévia para a implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia, em
cumprimento ao que dispõe o art. 8º, inciso I, da Resolução 237/97, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – Conama, para somente após a obtenção dessa licença contratar os projetos básicos e/ou
executivos, necessários à obtenção da licença de instalação;

9.5.2. ao contratar serviços de comunicação social, observe as disposições da Lei 8.666/93 e
do Decreto 3.296/99;

9.5.3. avalie, com maior precisão, a necessidade de serviços advocatícios para realizar,
tempestivamente, o necessário processo licitatório;

9.5.4. faça gestões junto ao Ministério dos Transportes para, ante a demanda de serviços
administrativos que a implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia vai gerar, propor, pelos canais
competentes, a criação dos empregos públicos necessários à operação e manutenção da hidrovia;

9.6. informar à Companhia Docas do Pará que o Tribunal de Contas da União, pelo Acórdão
516/2003-TCU-Plenário, firmou entendimento que é irregularidade grave:

9.6.1. a contratação de obras com base em projeto básico elaborado sem a existência da
licença prévia, conforme art. 2º, § 2º, inciso I, e art. 12, ambos da Lei 8.666/93 c/c o art. 8º, inciso I, da
Resolução Conama 237/97;
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9.6.2. o início de obras sem a devida licença de instalação, bem como o início das operações
do empreendimento sem a licença de operação com base nas Resoluções Conama 237/97 e 06/87;

9.7. informar à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização daquela Casa, enviando-lhes cópia desta deliberação, bem como do
relatório e voto que a fundamentam, que as irregularidades verificadas na presente Representação não
impõem, para a sua regularização, a suspensão do processo de licenciamento da hidrovia Tocantins-
Araguaia;

9.8. encaminhar, para fins de supervisão ministerial, cópia deste Acórdão e do relatório e voto
que o fundamentam, ao Ministro dos Transportes;

9.9. apensar o presente processo às contas da entidade relativas ao exercício de 2002, com
cópias deste Acórdão e do relatório e voto que o fundamentam, para as contas de 97 a 2001.

10. Ata nº 36/2003 – Plenário
11. Data da Sessão: 17/9/2003 – Ordinária
12. Especificação do quorum:

12.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Walton
Alencar Rodrigues (Relator), Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler e os Ministros-
Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.

VALMIR CAMPELO
Presidente

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Ministro-Relator

Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral


