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PROCESSO - TC-21 1 3/2001

INTERESSADO - BANESTES.
ASSUNTO - CONSULTA

CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA O
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE
"REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTO
BRASILEIRO" - POSSIBILIDADE CONDICIONADA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-21 1 3/2001 , em
que o Diretor Presidente do BANESTES, Sr. Deosdete José Lorenção, fomlula

consulta a este Tribunal, versando sobre possibilidade de contratação direta de

empresa para o desenvolvimento e implantação do projeto de 'Reestruturação do

Sistema de Pagamento Brasileiro"

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, em sessão realizada no dia três de maio de dois mil e um, por
unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Mário Alces Moreira,

preliminamiente, conhecer da consulta, para, no mérito, respondê-la nos tempos

da Instrução Técnica na 076/01 do Núcleo de Orientação Técnica e Recursos -
NOR, firmada pelo Controlador de Recursos Públicos, Sr. Airton Faria de Sousa,
abaixo transcrita:

"... O ilusüe consulente fomtula as seguintes questões
t XtyglqlçQtg;!!gDscritas: Ref.: Reestruturação do Sistema
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de Pagamentos Brasileiro O Sistema Financeiro Nacional tem

sido considerado um dos meihams modelos do mundo,

especialmente na compensação bancária, fato demonstrado

pelas várias e grandes mudanças monetárias onde o mercado

financeiro não sofnu intemipção em seu funcionamento.

Mesmo assim, existem pontos que merecem ser melhorados.

O Banco Central é responsável pela ngulamentação que

permite o funcionamento das instituições financeiras e
conseq(]entemente o mercado bancário. Atento às

necessidades de mudanças, o Banco Central iniciou no ano

passado discussões com vistas a implementar um grande

pmleto que muda radicalmente a forma de atuação do

mercado financeiro. Este pmyeto é conhecimento no mercado

pelo nome de Reestruturação do Sistema de Pagamento

Brasileiro. Para melhor esclancer as mudanças propostas
neste pmyeto, conceituamos abaixo o mecanismo denominado
SISTEMA DE PAGAMENTOS. SISTEMA DE PAGAMENTOS

é o conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e

sistemas operacionais integrados usados para transferir

fundos do pagador para o recebedor e, com isso, encerrar

uma obhgação. Esses sistemas interligam, por meio de uma

cadeia não cooMenada de ordens de pagamentos, os agentes
não-bancários, os bancos e a banco central. Exceto as

transações efetuadas com papel-moeda, o montante das

transfer:ências diáhas de tais ordens - realizadas, em sua

maioria, por meio de cheques. cartões de crédito,

transferências eletr6nicas de fundos, documento de crlédito - é

transfom)ado em poucas transferências interbancárias de

fundos de alto valor nas contas eservas bancárias que cada
banco mantém no Banco Central. Como resultado dessas
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transferências, desequilibra-se o fluxo de caixa dos bancos

nas reservas bancárias, criando a condição para o
funcionamento de mercado interbancário de reservas, cujas

transações também curvam no sistema de pagamentos. l)

CONTEUDO DAS MUDANÇAS A reestruturação do sistema

de pagamentos brasileiro foi criada pela MP N.o 2.008, de
14/12/1999, após várias medições, a MP N.o 2.115/16, de

23/02/2001, fói transfomlada na Lei N.o l0.214, de 27/03/2001,

que dispõe sobe a atuação das câmaras e dos prestadons de

serviços de compensação e de liquidação, no âmbito do
sistema de pagamentos brasileiro. Essa reestruturação atende
às seguintes questões: 1) Atendimento às dintrizes do

BACEN; 2) Confomlidade com os Princípios Fundamentais do
B.l .S.; 3) Liquidação Diferida pela Valor Líquido - LDL

(Clearings Houses); 4) Liquidação pelo Valor Bruto em Tempo

Real(RTGS - Real Time Gross Settlement). STR - Sistema de

Transferência de Reservas 5) Certeza de liquidação dos

pagamentos processados(modelo defaulters pay). De fomla
esumida, podemos dizer que com o novo modelo adorado na

reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiros, o

Banco Central deixa de ser nspansável por quebras de

instituições financeiras em função da sensibilização da Conta
Reservas Bancárias passar a ser feita em tempo real e que o

saldo desta não poderá ficar negativo. 11) PRAZOS
ESTABELECIDOS PELO BACEN PARA A IMPLANTAÇÃO
DAS MUDANÇAS Cintilar na 003018, de 20/12/2000.

Estabelece regras de funcionamento da conta Reservas
Bancárias, titulado por instituições financeiras no Banco

Central do Brasil, no âmbito do Pmleto de Reestruturação do
Sistema de Pagamentos Brasileiro. Este nom)ativo estabelece,
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pela phmeira vez, o cronograma informando que as IFs

deverão realizar testes obrigatórias a partir de O1/06/2001, e

funcionamento obrigatório a partir de O1/08/2001, já de acordo

com as novas regras, e funcionamento definitivo a partir de
OI/l0/2001. Comunicado DEBAN/SISPAG - O11/2001, de

12/04/2001. Estende o período de testes obrigatórios de 2

(dois) para 5(cinco) meses, mantendo o início dos testes
abrígatóhos em junho/2001; em consequência, a implantação
do pmyeto foi alterada de lo de agosto de 2001 para lo de
novembro de 2001, com o período de transição sendo mantido

em 2(dois) meses. A implantação definitiva foi postergada de

lo de outubro de 2001 para 2 de janeiro de 2002. ill)
PREMISSAS PARA DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO
(Responsabilidade do BACEN) Pam que os bancos possam

implementar as mudanças pam ficanm adequados às novas

regras, no mínimo 2(dois) elementos são necessários:

Catálogo de Mensagens. Trata-se de documento contendo

mensagens padrões a senm utilizadas por todas as
instituições envolvidas referentes aos serviços/produtos

bancários que sensibilizam a Conta Resewas Bancárias.

Somente após a definição deste catálogo é que os Bancos

possuirão todos os elementos para definir uma solução
completa que pemiitirá a adequação às mudançasl Beve
histórico do processo de definição do Catálogo de Mensagens:

31/12/2000 Publicação da versão pnfíminar atualizada do

Catálogo de Mensagens; 31/01/2001 Publicação da versão
preliminar atualizada do Catálogo de Mensagens; 9/03/2001

Publicação da versão preliminar atualizada do Catálogo de

Mensagens. 12/0472001 Publicação da versão atualizada do

Catálogo de Mensagens. Definição de Infra-estatura de Rede

Caixa Dosiãi l:Ü8
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Contempla a definição da arquitetura da rede, homologação de

provedons de serviços de nde, definição de mecanismos de

chptografia, etc da ede que interfigará todas as Instituições

financeiras e Banco Central onde trafegarão as informações
que sensibilização a Conta Reservas Bancárias. Bnve
histórico do processo de definição de Infra-estatura de Rede:

Até 30/03/2001 Data da homologação, pelo Banco Central do

Brasil, da rMe de comunicação(arquitetura, provedores, etc);

Até 30/04/2001 Data pevista para contratação do acesso a
rede pelos bancos participantes e pelas câmaras de

compensação e liquidação; Até 31/05/2001 Data para

realkação de testes da nde, do sistema de trocas de
mensagens, de segurança e de protótipos. IV) ATUAÇÃO DO
GRUPO DE TRABALHO 0 Banestes entendendo a

complexidade e a grandeza que as mudanças propostas pelo

Banco Central apresentavam, criou um grupo de trabalho

constituído de repesentante de várias áreas operacionais e de

tecnologia da informação, no total de 9(nove) profissionais.

Resumidamente, matamos os fatos mais nlevantes da

atuação deste grupo de trabalho. 30/03/2000 Evento

promovido pela FEBRABAN, Balizado em São Paulo, quando

pela primeira vez tivemos acesso à discussão do assunto

SPB; embora as palestras contemplassem experiências de

outros países. 08/12/2Q00 Primeira reunião de bancos
associados à ASBACE - Associação de Bancos Estaduais e

Regionais para discutir minuta de versão pnliminar do manual
de mensagerfa(manual que contém todas as infom)ações

necessáhas a descrever as mensagens que serão trafegadas

pela rede de telecomunicações); De 12/12/2000 até
12/03/2001. Análise e acompanhamento de evolução das
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altemativas de mercado com avaliação das principais

empmsas que vinham apnsentando pmletos pam interligação

ao novo sistema. Das propostas avaliadas, constatamos pouco

avanço em tempos de solução desenvolvida, na maçada das

proponentes, sendo que apenas uma empresa pnencheu
satisfatohamente os requisitos mais importantes elencados

pelo BANESTES, levando-se em conta Suas características,

além de estar com seu pnojeto adequado às exigências de

Prazo do BACEN. V) SE OS BANCOS NÃO SE ADEQUAREM
ESTARÃO IMPEDIDOS DE OPERAR. Todos os bancos têm

de se adequar ás novas ngras, sem exceção. Os que não
fizerem as mudanças estarão fora do mercado. Os cerca de

1 70(cento e setenta) bancos estão buscando adequação com

mão-de-obra própria, contratando individualmente Solução de

teneims ou se unindo em consónio para adquirir Solução

conjunta. Mas todos terão de se adaptar. Neste contexto, é

impmscindível que os bancos definam e implementem as

mudanças nos seus controles até o dia QI/06/2001, data
pnvista para início dos testes obrigatório de funcionamento

com as novas regras. As mudanças implicarão em adequação
dos sistemas Correntes, legados que estão relacionados com

a sensibilização da Conta Reservas Bancárias(Contas Fundos
de Investimentos, Câmbio, etc), o desenvolvimento de uma

aplicação denominada 'Piloto de Reserva' que pemiite o banco

acompanhar as transferências de recursos financeiros entre

banco e o Saldo da Conta Reservas Bancárias e a contratação
do Provimento da nde de comunicação de dados que permitirá

o funcionamento deste sistema. Vale assaltar que aplicação

'Piloto de Reserva' utiliza-se de tecnologias que não são

conhecidas da Banestes e que patacas empresas a dominam.

aixa Pcstai 46 ]:38:3 . :,\ =:i''.3
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Diante do exposto vimos à presença desse Comendo Tribunal

de Contas consultar soba qual Procedimento jurídico

podermos adotar com vistas à contratação dieta da empnsa

sefecíonada por este Banco, tendo em vista o exíguo prazo
pam o desenvolvimento e funcionamento da sistema, a

diversidade de solução aposentada pelas empresas, não
existindo portanto homogeneidade dente as mesmas e,

considerando ainda, que de acordo com o melado os peças
estão compatíveis. DO MÉRITO O consulente nos
questiona acerca da possibilidade de conüatação direta
de empresa para o desenvolvimento e implantação do
sistema de 'Reestruturação do Sistema de Pagamento

Brasileiro'. Considerando que o Banco Central é

responsável pela regulamentação que pemtite o
funcionamento das instituições financeiras e do mercado
mobiliário e que este órgão está, amparando na legislação

pertinente, impondo a reestruturação em comento.
Considerando também que o consulente recebeu a
comunicação do início dos testes obügatórios em
20/12/2000, e que os bancos devem estar preparados pam
estes testes até o dlb 0í/06/2001. Cotão/me dêmonsüa o

consulente em sua fundamentação, a não adequação às
novas regras /evasão ao banco a não poder operar no
mercado, o que poderá causar um colapso financeiro a
instituição consulente. Passemos agora a analisar a real

necessidade do procedimento licitatório para o caso em

tela. Para o operador do direito é muito importante que se
tente sempre ama/rar a cons&ução doutHná/fa e
conceptual em tempos sólidos. O mundo do direito é feito

de sucessivas reduções conceituais. Vai-se partindo de

fixa Postal 2a6 . -a] l.C !"t ;a :3 ír:t=.3arl:s
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uma categoria de pensamento para uma ouça que serve
de embasamento àquela de onde se partiu. O processo de

decantação em sucessivas camadas prossegue, até que
se chega a um momento último em que, com segurança,
tem)ina. Esse último patamar de reduções sucessivas é a

Constituição. Nela é que temos de depreender quais os
parâmetros fundamentais que tomam a licitação uma
obrigatoriedade; e, a partir daí, ver#icar se as hipóteses
de dispensa ou de inexigibilidade têm, ou não, amparo no
texto constitucional. A Constituição aponta princípios
fundamentais, que fazem da licitação a regra, e a
con&atação direta, a exceção: os princípios da igualdade
e da moralidade. É imprescindível licitar, porque não se
pode fazer uma discriminação entre iguais: todos aqueles
que se ap/esentano no mundo dê uma evenfua/

contratação, com iguais aptidões, não devem sofrer
privilegiamentos ou de&imentos, sem uma razão lógica

jurídica. solidamente detectável e palpável. E o princípio
da moralidade impõe não seí razoável que os recursos
captados da população sejam canalizados, sem
competição, para esse ou para aquele, segundo as
conveniências ou as preferências do administrador.
Todavia, se a conveniência adminis&ativa in concreto

comprovada, aliada ao comprovado interesse público
específico apontarem excepcionalmente para a

preferência à diretriz da con&atação direta, a licitação
pode ser dispensada, não se pondo em xeque e nem se
con&apondo, então, os aludidos princípios de isonomia e

de moralidade. Em suma: dispensa-se a licitação quando,
sendo ela a início exigível, outros valores em cotejo, no

Caixa ?osial :46 - -b!
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caso concreto, venl7am a reconoendãr a cona'citação

direta. Destacamos que a legislação pátria só pemtite a
con&alação dlrela em casos de dispensa ou
inexígíbilídade de licitação, elencados respectivamente

nos artigos 24 e 25 do estatuto Licitatório. Neste ponto,
cabe a indagação; tem-se nesb situação exposta, um
caso de inexigência de licitação? O artigo 25, capot da Lei
Do 8666©3 com suas a/gerações pemlife que não se

proceda a licitação quando a competição, em qualquer
circunstância {pois há generalidade em sua vedação) for
inviável. Pelas argumentações trazidas pelo consulente

não seria este o caso, já que 'a diversidade de solução
apresentada pelas empresas' demonstra que mais de uma
possui tecnologia para a solução do problema. Não
cabendo a inexigência, seria, então, caso para dispensa
de licitação? Sabe-se que na dispensa, a licitação é, em
princípio devida. Mas o administrador, avaliando os
princípios constitucionais vetoriais do instituto

(moralidade e igualdade), em contraposição a certas

circunstâncias em que a lei pemlite seu afastamento(por
isso que estão em jogo outros princípios, conectados ao
interesse público, a merecerem prioridade), pode decidir,
desde que justificada e motivadamente, pela contratação
direta. Temos, segundo o exposto pelo consufente, que
caracterizada está a urgência de atendimento da situação,

haja vista o comprovado e incalculável prejuízo que
ocasionará ao sistema financeiro do Banco do Estado,
com os descontroles inerentes a quem não se adequar, o
que poderá levar esta instituição ao caos financeiro.

Considerando quejá está em cubo o mês de abril, não há

Caixa P'star 1;:6 - 'e
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mais tempo disponível para a realização do processo
licitatóHo e a execução dos serviços, posto que o prazo
estimado para este processo licitatõrio é de 120 dias, e
que 'os bancos definam e implementem as mudanças nos
seus controles até o dia O1/06/2001, data prevista para
início dos testes obrigatório de funcionamento com as
novas regas'. Assim, aãigum-se inequívoca a hipótese de

dispensa de licitação contemplada pelo artigo 24, incisa
/V da l.ei 8666/93, vazado nos seguintes terzoos; 'Hd. 24. É

dispensável a licüação: ... IV - nos casos de emergência au de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento

de süuação que possa ocasionar pnluízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, sewiços, equipamentos e outros
bens, públicos ou parüculans, e somente pam os bens necessários

ao atendimento da situação emergenciai ou calamitosa e pam as

parcelas de obras e sewiços que possam ser concluídas no prazo

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e inintemiptos,
contados da ocorrênda da emergência ou calamidade, vedada a

p/0/70gação dos nspecüvos confmfos;' Destaca-se, por
oportuno, que não há que se falar em quebra do princípio

da isonomia, pois este princípio se aloja entre os direitos
individuais fundamentais, e porque individuais, cedem
eles passo, sem dúvida, aos direitos da coletividade. Ou,
por outra, devem harmonizar-se com os direitos da
coletividade. Não se pode conceber, no Estado de Direito,
a existência da primazia de direitos individuais sobre os
direitos coletivos. As balizas legais, no atinente ao
conceito de emergência, devem ser de tal ordem que
impliquem urgência de atendimento da situação, sob
pena de se ocasionarem prquízos ou comprometer-se a

segurança de pessoas, abas, serviços, bens ou

Caixa os:a1 :l6 - '?i Ü
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equipamentos. Antonio Cartas Centra do Amaram,

examinando a dispensa de licitação assevera: 'A

emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do
procedimento fbmla{ licftatórfo ao caso concnto. Mais
especificamente: um caso é de emergência quando aclama
solução imediata, de tal modo que a nalização da licitação, com os

prazos e fomlalidades que exige, pode causar pnluízo à empnsa

(obviamente pnjuízo alevante) au comprometer a segurança de

pessoas, obras, sewiços ou bens, ou ainda, provocar a paralisação

ou pnjudicar a regularidade de suas aüvidades especificas.

Quando a nalização de licitação não é incompatível com a solução

necessária, no momento pnconizado, não se camctedza a

emergência'.(IN LICITAÇÃO NAS EMPRESAS ESTATAIS, P. 54)

Comentando o citado artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93,

assim se posiciona Marçal Justen Filho: '0 dispositivo

enfocado náe/e-se aos casos onde o decurso de tempo

necessário ao procedimento licitatório nomtal impediria a adição de

medidas indispensáveis pam evitar danos imparáveis. Quando
fosse concluída a licitação, o dano já estaria concnüzado. A

dispensa de licitação e a contratação imediata npnsentam uma

modalidade de aüvidade acautelatóíia do intensse público. Pam

dispensa da licitação, incumbe à Administração avaliar a pnsença

de dois nquisitos: a) demonstração concnta e efetiva da
potencialidade de dano: a urgência deve ser concnta e efeüva.(...)
b) demonstração de que a contratação é via adequada e efeüva

pam eliminar o risco.'(IN COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÃO E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, # EDIÇÃO, pÁGS. 15#153)

Finalmente, quanto ao aspecto procedimental, deve-se
atentar para o que dispõe o artigo 26 do mesmo diploma
legal, no sentido de que as dispensas de licitação serão
sempre e necessariamente justificadas, e deverão ser
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comunicadas denso de três dias a autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos aros, além

da exigência estabelecida no parágrafo único do mesmo
artigo, de que o processo de dispensa sqa instruído com
a caracterização da situação emergencial ou calamitosa

que justifique a dispensa, a razão da escolha do
fomecedor ou executante e a justificativa do preço E de
exeema relevância para a validade da contratação, feita
com dispensa de licitação, a verificação da razoabilidade

do preço a ser desembolsado pela Administração Pública.

Mesmo quando se lícita, propostas com preços
excessivos devem ser desclassificadas, em respeito ao

estatuído no artigo 48 da Lei Federal de Licitações. Com
muito mais razão há que se estar atento ao preço, pois
diante da ausência de competição amplia-se
demasiadamente o risco de superfãturamento, o que, de

cedo viciada a contratação, e pode conduza os
responsáveis a responsabilização, inclusive penal Como
conc/usão, fem-se que é possíg'e/ a contratação de
empresa, no caso em apreço, com dispensa de licitação,
configurando-se a hipótese legal prevista no art 24,
inciso IV da Lei 8666/93, ressalvando-se a necessidade de

jusüfícação do preço contratado e da perfeita

caracterização da situação emergencial. Por oportuno, há
que se tomar cuidado para a não descaracterização da
pretensa situação emergencial. Lúcia Valle Figueiredo e
Sérgio Ferraz alertam, vereis: 'Por demora na tramitação

buroc/áüca a nfêrfda contratação é efetuada dois, trás meses

depois. Algum-se-nos, em casos tais, fer havido a

Caixa uOSt31 1:
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descamcterfzação da emergência. A situação, pam ser considerada

emergente, deve ser de tal ordem, que não possibilite a execução

do pncedimento lícitatório, no momento em que invocada. Se isso

não acontecer, não terá havido efêüva emergência'.(IN DISPENSA

E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SÃO PAULO: REVISTA DOS

TRIBUNAIS, 1992, P.50)".

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Mana José
Vellozo Lulas, Presidente, Mário Alves Moreira, Relator, Vala José Ferreira de

Souza, Umberto Messias de Souza, Dailson Laranja, Enivaldo Euzébio dos Anjos

e Marcos Miranda Madureira. Presente, ainda, a Dr. Wolmar Bermudes,

Procurador-Cheíqe, representando o Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das maio de 2001

-''''x.

CONSELHEIRO

Relator
EIRA

(ausência justificada na sessão de leitura)
CONSELHEIRO VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA

CONSELHEIRO UMBEB
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