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GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara. 
TC-009.445/2002-1  (com 2 anexos). 
Apensos: TC nºs 011.848/2002-2, 013.931/2002-0, 
007.237/2001-1, 006.456/2003-0, 012.039/2003-2, 
003.337/2004-3, 004.206/2003-8, 020.308/2004-5,  
011.842/2002-9 e 012.710/2004-0. 

 Natureza: Recursos de reconsideração. 
Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de 
Pelotas (FUFPel). 
Interessados/Recorrentes: Fundação Universidade Federal de 
Pelotas (FUFPel) e Renato Oswaldo Fleischmann. 
Advogados constituídos nos autos: João Batista Almeida 
Ribeiro (OAB/RS 15.390) e Osantos Rodrigues Barboza 
(OAB/RS 37.119). 
Sumário: RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OCORRÊNCIAS DIVERSAS 
QUE ENSEJARAM O JULGAMENTO PELA 
IRREGULARIDADE DAS CONTAS DA PRINCIPAL 
RESPONSÁVEL E APLICAÇÃO DE MULTA, COM 
DETERMINAÇÕES VISANDO AO SANEAMENTO DAS 
IMPROPRIEDADES CONSTATADAS E AO 
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO. ACOLHIMENTO 
PARCIAL DOS ARGUMENTOS OFERECIDOS PELOS 
RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL DOS 
RECURSOS. 
 
1. Não incide a decadência administrativa, prevista no art. 54 da 
Lei nº 9.784/1999, nos processos por meio dos quais o TCU 
exerce sua competência constitucional de controle externo, 
conforme entendimento firmado pela Corte de Contas, mediante 
a decisão nº 1.020/2000-TCU-Plenário, com a ratificação do 
STF, em diversos julgados (MS-24.859/DF, MS-24.958/DF, 
MS-25.090/DF, MS-25.192/DF, MS-25.256/PB e MS- 
25.440/DF). 
2. É ilegal o pagamento de percentual decorrente de plano 
econômico, por força de sentença judicial em que não consta 
expressa determinação para a continuidade do procedimento 
após o subsequente reajuste salarial, por consistir tal parcela em 
simples antecipação salarial a ser compensada por ocasião da 
data-base. 
3. Inocorre descumprimento de sentença judicial, sob manto de 
coisa julgada, quando o TCU determina que aquela deve ser 
cumprida em seus exatos termos, não cabendo à administração 
interpretá-la de forma a elastecer ou restringir o que consta de 
seus dispositivos. 
4. É ilegal a incorporação de vantagem de natureza trabalhista 
que não pode subsistir após a passagem do servidor para o 
regime estatutário, conforme Súmula-TCU nº 241 e 
jurisprudência do STF (MS-22.455 e MS-24.381). 
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RELATÓRIO 

 
 Trata-se de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados supracitados, por 
meio dos quais os recorrentes questionam disposições contidas no Acórdão nº 2.126/2005-TCU-
Primeira Câmara, prolatado por ocasião do julgamento das contas/2001 dos gestores da Fundação 
Universidade Federal de Pelotas (FUFPel). 
2. A FUFPel, na pessoa de seu Reitor (em exercício), professor Farid Butros Iunan Nader, 
insurge-se contra os comandos dos itens 9.1, 9.5.18 e 9.5.19 daquele aresto, cujos termos transcrevo: 

“9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “b”; 19, parágrafo único e 23, 
inciso III, da Lei n.º 8.443/92, julgar irregulares as contas da Sra. Inguelore Scheunemann de Souza e 
aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para ser comprovado perante este Tribunal o 
recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno do TCU), atualizada monetariamente, a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até 
a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 

(...) 
9.5. determinar à Universidade Federal de Pelotas que: 
9.5.18. suste o pagamento das parcelas a título de URP, no percentual de 26,05%, e do denominado 

Plano Collor, no percentual de 84,32%, aos servidores ativos, aposentados ou pensionistas, atentando-se 
para o fato de que os pagamentos de antecipações feitas com base em sentença judicial somente podem 
perdurar até a data-base subseqüente, observando que, quando houver sentença judicial dispondo em 
desacordo com este entendimento, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 

9.5.18.1. quando a sentença não tiver transitado em julgado, interpor os recursos processuais 
cabíveis para buscar que seja respeitado o entendimento do TCU; e 

9.5.18.2. quando a sentença houver transitado em julgado, à luz do disposto no parágrafo único do 
art. 741 do Código de Processo Civil, seja estudada a plausibilidade de serem interpostos embargos à 
execução, até com intuito de esclarecer o alcance temporal das referidas decisões em relação às diversas 
datas-base, sem prejuízo da busca de outras alternativas jurídicas para a impugnação (ou cessação de 
efeitos) das referidas decisões judiciais, a exemplo do previsto nos arts. 471, inciso I, e 485 do CPC e nas 
Súmulas nºs 97 e 170 do Superior Tribunal de Justiça; 

9.5.19. suspenda os pagamentos efetuados a título de hora extra incorporada, mesmo que 
concedidos com fundamento em sentença transitada em julgado, que teve seu efeito exaurido em face da 
nova relação jurídica estabelecida a partir da Lei nº 8.112/90, por se constituir em vantagem incompatível 
com o Regime Jurídico por ela instituído; todavia, caso se constate redução salarial após o advento da Lei 
n° 8.112/90, o enquadramento do servidor deverá se dar em um nível acima da categoria funcional, 
buscando-se manter a mesma remuneração; e, caso ainda se constate perda salarial no nível mais elevado 
da categoria funcional, a diferença deverá ser convertida em vantagem pessoal nominalmente identificada 
(VPNI), a ser absorvida à medida que houver aumento real ou específico concedido à categoria, 
observando que, quando houver sentença judicial dispondo em desacordo com este entendimento, devem 
ser adotados os procedimentos mencionados no item anterior;” 

3. Por sua vez, o segundo recorrente, Senhor Renato Oswaldo Fleischmann, procura a revisão 
do item 9.5.16 do acórdão combatido, tendo em vista a seguinte providência exigida pelo TCU junto à 
administração da FUFPel: 

“9.5.16. revise a concessão dos quintos ou décimos concedidos aos servidores a seguir 
relacionados, transformados em vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei n.º 9.527/97, procedendo ao 
desconto das importâncias pagas indevidamente, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/90: Renato 
Oswaldo Fleischmann - por ter recebido, até junho de 2002, 8/10 do CD 3, quando seriam devidos 
8/10 do CD 4; Sérgio Luiz dos Santos Nascimento - por ter recebido, até dezembro de 2001, 10/10 de CD 
3, quando seriam devidos 2/10 de CD 4 e 8/10 de CD 3; e Ceres Maria Torres Bonato - por ter recebido, 
durante alguns meses do exercício de 2001, 10/10 de CD 3, quando seriam devidos 4/10 de CD 4 e 6/10 
de CD 3;” (o destaque é deste Relator). 
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4. Submetida a matéria à apreciação técnica da Secretaria de Recursos (SERUR), vieram aos 
autos as instruções de fls. 154/165 (anexo 1) e 39/44 (anexo 2). 
5. Com efeito, quanto ao recurso impetrado pela FUFPel, a unidade instrutiva se pronuncia 
nos seguintes termos: 

“5. Argumento: As vantagens conhecidas como URP e Plano Collor foram incorporadas aos 
vencimentos dos servidores há mais de dez anos, por força de decisões judiciais já transitadas em julgado 
(item 9.5.18 do acórdão recorrido). Portanto, ante o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, já foi 
ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos que tem a Administração para anular tais atos dos quais 
decorreram efeitos favoráveis aos destinatários.  Por trás desta norma está o princípio da segurança 
jurídica, reconhecido pelo STJ (REsp 515225-RS) e pelo próprio TCU (Acórdãos 64/1999-Plenário e 
213/2000-1a Câmara). Deve-se assim prestigiar a estabilidade da situação jurídica e os princípios 
constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos, além da boa-fé. 

6. Análise: Já é pacífico o entendimento desta Corte de Contas de que o prazo decadencial de 
cinco anos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica ao TCU. Em primeiro lugar, a própria Lei do 
Processo Administrativo ressalva, em seu art. 69, que processos administrativos específicos reger-se-ão 
por lei própria, como é  o caso da Lei nº 8.443/92 do TCU. 

7. Em segundo lugar, o TCU, como órgão de controle externo, não realiza atividade de autotutela 
quando faz determinações corretivas a um órgão, e portanto não lhe é aplicável o prazo de 5 anos para 
anular decisões praticadas por outros órgãos ou entidades que lhe são jurisdicionados. O seguinte trecho 
do Voto condutor da Decisão nº 1.020/2000-Plenário esclarece este entendimento: 

‘Para o estudioso mais atento não será difícil observar a estreita correlação entre o artigo 54 da Lei 
do Processo Administrativo e as famosas Súmulas nºs 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, essências 
da teoria da autotutela administrativa, que assim enunciam, respectivamente: 

‘A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos’; e 
‘A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’ 

No dizer também de Hely Lopes Meirelles, ‘desde que a Administração reconheça que praticou um 
ato contrário ao Direito vigente, cumpre-lhe anulá-lo, e quanto antes, para restabelecer a legalidade 
administrativa.’ (in ‘Direito Administrativo Brasileiro’. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 182). 

Cotejando a nova norma processual com o entendimento sumulado, nota-se que o poder-dever de 
anulação declarado pela doutrina e pela jurisprudência, dantes de abrangência indefinida, agora encontra 
o limite temporal de cinco anos, depois do que a inércia da Administração levará à consolidação da 
situação jurídica estabelecida pelo ato irregular. 

Noutros termos, o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 tem o objetivo de mitigar o uso indiscriminado do 
princípio da autotutela administrativa, fazendo-o inoperante em casos em que colaboraria para a 
insegurança das relações jurídicas providas pelo Estado, em prejuízo dos administrados. Protege-se, com 
isso, a boa-fé e a confiança daqueles que, presumindo regular a atuação da Administração, correriam o 
risco de ver seus direitos repentinamente cassados, após certo tempo de estabilidade. Em resumo, 
privilegia-se o cânone da segurança jurídica, expressamente introduzido no direito administrativo pela 
mesma Lei nº 9.784/99, como determina o seu artigo 2º, caput: ‘A Administração Pública obedecerá, 
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.’ (grifei) 

Enfim, as coisas começam a tornar-se harmônicas, ao se perceber que o dispositivo questionado da 
Lei nº 9.784/99, conquanto de reconhecida valia, do ponto de vista formal nada mais é do que um freio ao 
pleno exercício da autotutela administrativa, a qual, evidentemente, só está a alcance de quem expediu o 
ato inquinado, ou seja, a Administração. Basta, por similaridade, ver quem são os destinatários da Súmula 
nº 473 do STF. De outra parte, este Tribunal, quando afirma a ilegalidade de um ato, em estrito 
cumprimento de suas atribuições constitucionais, não está praticando autotutela, porque aí inexiste 
desempenho de função administrativa, mas sim controle da atividade alheia. 

E trata-se de um controle externo, no sentido de que está localizado fora da Administração, ou, 
como se queira, da função administrativa, bem como é exterior o controle a cargo do Judiciário. Ambos 
são olhos vigiando, a seu modo, a atividade administrativa, agindo sobretudo quando falha a autotutela.’ 
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8. Argumento: No MS 23665-5/DF, o STF entendeu que o TCU está impossibilitado de 
determinar a suspensão de vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria de servidor por 
força de decisão judicial transitada em julgado. Em caso similar ao dos presentes autos, o relator salienta 
em seu voto condutor que ‘havia sido correta a interpretação do julgado exequendo pelo dirigente do 
órgão, porquanto a sentença que transitou em julgado em momento algum limitou  a execução à data-base 
da categoria. Vale dizer, o STF fixou o entendimento de que se a sentença não limitou expressamente a 
concessão à data-base, não cabe ao aplicador inovar com a limitação.’ (fl. 14, anexo 1). 

9. Análise: Não se está pretendendo desrespeitar a coisa julgada, como fica claro da leitura dos 
subitens 9.5.18.1 e 9.5.18.2, que condicionam a sustação dos pagamentos da URP e do Plano Collor à 
circunstância de já ter havido sentença judicial transitada em julgado, hipótese em que se buscaria, 
contudo, alternativas jurídicas para tentar reformar a decisão. O que a determinação combatida pretende é 
apenas fixar limites temporais à manutenção das parcelas compensatórias de perdas econômicas, 
vinculando-as à data-base seguinte. O trecho a seguir do Voto condutor do Acórdão nº 1857/2003-
Plenário, reconhecendo a decisão do STF no MS 23.665-5, interpreta seu alcance: 

‘Não é demais lembrar que os efeitos da decisão judicial referente a relação jurídica continuativa só 
perduram enquanto subsistir a situação de fato ou de direito que lhe deu causa, conforme se depreende do 
disposto no art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil. No tema em estudo, o que se pleiteia, em 
regra, é o pagamento de antecipação salarial aos autores. Ocorre que o reajuste posterior dos 
vencimentos incorpora o percentual concedido por força da decisão judicial, modificando a 
situação de fato que deu origem à lide, pois, em tese, elimina o então apontado déficit salarial. Por 
outro lado, o art. 468 do CPC dispõe que a força de lei inter partes, que caracteriza a sentença, restringe-
se aos limites da lide e das questões decididas. Logo, manter o pagamento das parcelas antecipadas após o 
reajuste da data-base, sem que isso tenha sido expressamente pedido e determinado, é extrapolar os 
limites da lide. 

Em suma, não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que 
afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha 
exaurido e que não tenham determinado explicitamente a incorporação definitiva da parcela 
concedida. 

Friso que, há muito, este Tribunal tem acolhido o entendimento consubstanciado no Enunciado nº 
322 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - TST -, no sentido de que o 
pagamento dos direitos reconhecidos por sentença judicial, relativos a gatilhos salariais e URP deve 
limitar-se, no tempo, à data-base seguinte à que serviu de referência ao julgado, ou seja, tais percentuais 
são devidos somente até o reajuste salarial deferido na data-base seguinte ao gatilho ou URP. Em outras 
palavras, os reajustes salariais em comento consistiram em simples antecipações. Não se incorporam, 
portanto, à remuneração de servidores. Essa foi a posição adotada, por exemplo, na Decisão nº 138/2001 - 
Plenário, relatada pelo Exmo Ministro Walton Alencar. Por oportuno, permito-me reproduzir o seguinte 
excerto do brilhante Voto então proferido pelo Nobre Relator, in litteris: 

´Para a hipótese de não haver nas decisões nenhuma explicitação de limitação temporal, deve 
prevalecer a orientação consubstanciada no Enunciado 322 da Súmula de Jurisprudência do TST, como 
tem entendido acertadamente a própria corte superior trabalhista, consoante se pode perceber a partir da 
ementa da decisão daquela corte proferida nos autos de Embargos em Recurso de Revista TST-E-RR 
88034/93-8: 

No silêncio da sentença exeqüenda a propósito do limite temporal do reajuste com base na URP, 
impõe-se a limitação à data-base seguinte, nos termos do enunciado 322/TST, tendo em vista que o acerto 
na data-base decorre de disposição de ordem pública inserida na própria lei salarial e calcada no princípio 
do non bis in idem. Trata-se, assim, de norma imperativa e cogente, de inderrogabilidade absoluta, sob 
pena de comprometimento da 'política salarial' estabelecida. Recurso de embargos de que não se conhece 
por ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna (coisa julgada).´’ 

9.1.  No Relatório que acompanha o Voto condutor do Acórdão nº 684/2006-TCU-1a Câmara, de 
relatoria do Exmo. Ministro Marcos Vilaça, são tecidos os seguintes comentários acerca do tema: 

‘ Esta Corte vem se posicionando contra a incorporação de valores aos proventos dos inativos ou à 
remuneração dos ativos, de forma definitiva e permanente, além da data-base e em parcela destacada, a 
título de indenização de perdas geradas por planos econômicos, obtidos através de sentença judicial (DC-
0239-37/96-1, DC-0090-90/97-P, DC-0273-38/98-2, DC-0274-38/98-2, DC-0070-12/99-2, DC-0212-
17/99-P, DC-0268-40/99-1, DC-0196-14/02-1, AC-0040-03/00-P, AC-0153-04/03-2, AC-0542-18/03-P, 
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AC-0576-12/03-2, dentre outros), acolhendo o entendimento consubstanciado no Enunciado/TST nº 322, 
verbis: 

'Os reajustes salariais decorrentes dos chamados 'gatilhos' e URP's, previstos legalmente como 
antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria'. 

Por meio do Acórdão nº 1.857/2003 - Plenário, com base no Voto proferido pelo Ministro-Relator, 
esta Corte de Contas firmou o seguinte entendimento: 

a) o Tribunal reconhece o direito coberto pelo manto da res judicata; entretanto, é preciso verificar 
a extensão precisa da decisão judicial; 

b) não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos 
oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido e que não tenham 
determinado explicitamente a incorporação definitiva da parcela concedida; 

c) há muito, este Tribunal tem acolhido o entendimento consubstanciado no Enunciado nº 322 da 
Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - TST -, no sentido de que o pagamento dos 
direitos reconhecidos por sentença judicial, relativos a gatilhos salariais e URP, deve limitar-se, no tempo, 
à data-base seguinte à que serviu de referência ao julgado, ou seja, tais percentuais são devidos somente 
até o reajuste salarial deferido na data-base ao gatilho ou URP; 

d) tal orientação deve prevalecer para a hipótese de não haver nas decisões nenhuma explicitação 
de limitação temporal, tendo em vista que o acerto na data-base decorre de disposição de ordem pública 
inserida na própria lei salarial e calcada no princípio do non bis in idem. Trata-se, assim, de norma 
imperativa e cogente, de inderrogabilidade absoluta, sob pena de comprometimento da 'política salarial' 
estabelecida; 

e) os percentuais em questão, concedidos a título de antecipação salarial, não se incorporam à 
remuneração dos servidores; 

f) excetuada a hipótese de a decisão judicial haver expressamente definido que a parcela concedida 
deve ser paga mesmo após o subseqüente reajuste salarial, deve prevalecer a justa Súmula nº 322 do TST, 
cabendo a este Tribunal de Contas considerar ilegal o ato concessório, determinando a sustação dos 
pagamentos indevidos, o que não constitui afronta à tese decidida no prefalado MS nº 23.665-5/DF, pois 
não se está excluindo direito efetivamente coberto pela coisa julgada; e 

g) caso a decisão judicial disponha expressamente sobre a permanência das parcelas concedidas, 
mesmo após o reajuste salarial posterior, aplicável a solução indicada no versado acórdão do Supremo 
Tribunal Federal, qual seja: compete a este Tribunal negar registro ao ato, abstendo-se de determinar a 
suspensão do pagamento das verbas que considere indevidas, solução essa que melhor harmoniza a 
intangibilidade da coisa julgada com o exercício da atribuição constitucional desta Corte de Contas, de 
apreciar a legalidade dos atos sujeitos a registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal 
- CF/88. 

(...) 
Ora, a menos que a sentença judicial expressamente declare que a incorporação de antecipações 

salariais resultantes de planos econômicos deva extrapolar a data-base fixada em lei, não apresenta 
afronta à coisa julgada o zelo deste Tribunal para que se dê à decisão da Reclamação Trabalhista nº 
1066/90-5ª JCJ/CE o cumprimento nos seus estritos termos.’ 

10.  Argumento: O próprio TCU reconheceu, por meio do Acórdão nº 1.913/2003-Plenário, que o 
pagamento de parcelas referentes à URP, concedidas por sentenças judiciais transitadas em julgado, não 
poderia ser suspenso por determinação deste Tribunal, apesar de no item 9.4.12 do acórdão ora recorrido 
(fl. 16, anexo 1) ter exarado determinação no sentido de que a entidade estudasse, em conjunto com a 
AGU, alternativas jurídicas para tentar (ainda que através de ação revisional do art. 471, I, do CPC) 
anular decisões transitadas em julgado. Por isso, os subitens 9.5.18.1 e 9.5.18.2 do acórdão ora recorrido 
são coerentes no sentido de determinar a interposição de recursos e embargos à execução visando a 
aclarar em juízo o alcance dos julgados exequendos. 

11. No entanto, a Universidade não dispõe em sua estrutura de uma representação judicial, a qual é 
exercida pela Procuradoria Seccional da União/AGU em Rio Grande. Da mesma forma, quem deve atuar 
administrativamente para definir limites de cumprimento de decisões judiciais, transitadas ou não em 
julgado, deve ser a AGU e não a Universidade. 

12.   Análise:  Em primeiro lugar, novamente o que se pretende não é desrespeitar a coisa julgada, 
pois esta Corte reconhece a legitimidade dos pagamentos das parcelas determinados por sentença 
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transitada em julgado nos limites da sentença. Apenas a duração da incorporação destes valores é que 
deve estar adstrita à data-base seguinte. 

13.   Quanto à ausência de estrutura  própria de representação judicial na Universidade para propor 
os recursos ou embargos às decisões transitadas em julgado, de fato a legitimidade para ingressar com a 
providência judicial é da AGU. No entanto, em obediência ao item 9.5.17 do acórdão recorrido, a 
Universidade deve fazer o levantamento de pagamentos efetuados com base em sentença judicial , 
organizando a respectiva documentação. Destarte, as determinações dos itens 9.5.18.1 e 9.5.18.2 devem 
ser corrigidas de modo que ‘interpor os recursos processuais cabíveis’ e estudar a ‘plausibilidade de 
serem interpostos embargos à execução’ sejam atribuídas à AGU, a partir do encaminhamento dos dados 
e documentos pertinentes pela Universidade. 

14.   Argumento: Quanto ao item 9.5.19, apenas um servidor da Universidade obteve em juízo a 
incorporação da média das horas extraordinárias. De qualquer forma, a vantagem auferida com 
fundamento em decisão judicial irrecorrível não pode ser unilateralmente suprimida pelo dirigente 
administrativo. No REsp nº 149873/CE, o STJ entendeu que as vantagens já incorporadas não podem ser 
suprimidas em decorrência do advento de lei nova. 

15.   Além disso, por meio da Decisão nº 368/95-Plenário, este TCU ‘já havia fixado seu 
entendimento no sentido da regularidade do pagamento desta verba, não obstante tenham sido exarados 
outros arestos divergentes.’ 

16.   Análise: Sobre o tema, transcrevo a seguir trecho do Voto do Exmo. Ministro Marcos Vinícius 
Vilaça condutor do Acórdão nº1590/2004-TCU-Plenário: 

‘Embora à primeira vista a determinação em tela possa aparentar ir de encontro ao princípio da 
coisa julgada, na verdade tal hipótese não se vislumbra, uma vez que a aludida determinação se refere às 
sentenças transitadas em julgado que tiveram seus efeitos exauridos em face de uma nova relação 
jurídica. 

Isto é, prevalece nesta Corte de Contas o entendimento de que é indevido o pagamento, aos ex-
celetistas, de vantagens incompatíveis com o Regime Jurídico Único (Súmula TCU n° 241). Com o 
advento da Lei n° 8.112/90, os celetistas tiveram seus empregos transformados em cargos públicos, 
havendo rompimento dos vínculos trabalhistas e a conseqüente extinção dos respectivos contratos de 
trabalho, não sendo, portanto, cabível falar-se em direito adquirido, vez que somente se poderia admitir 
incorporação de horas extras no âmbito da Consolidação Trabalhista. 

Corroborando o sobredito entendimento, é oportuno trazer à colação trecho do pronunciamento do 
Ministério Público junto ao TCU, constante dos autos do processo TC 600.086/93-3, quando do 
julgamento do pedido de reexame contra a Decisão n° 303/94-TCU, verbis: 

´(...) Com o advento do RJU surgiu o questionamento sobre a possibilidade de serem mantidas as 
vantagens da CLT para os servidores alcançados pelas disposições do art. 243 da Lei nº 8.112/90. 

Após longa discussão, prevaleceu o entendimento de que não poderiam prevalecer as vantagens 
que fossem incompatíveis com o RJU. 

Duas razões merecem ser lembradas. A primeira, de que o aproveitamento generalizado das 
vantagens celetárias descaracterizaria o Regime Único, criando-se verdadeiro tertius genus, resultante da 
fusão de dois regimes distintos - celetista e estatutário. Em outras palavras, levava-se toda vantagem da 
CLT para agregar novas vantagens do RJU. A segunda, confronta a tese do direito adquirido e da coisa 
julgada, firmando-se no raciocínio de que - especialmente a coisa julgada - exauriu seus efeitos com a 
radical mudança de regime, estabelecida que foi a nova relação jurídica.´ (grifou-se) 

Ressalte-se, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal - STF exarou, em 03/08/1999, nos 
autos do Recurso Extraordinário nº 212.131-2, decisão que assegurou a servidor do Estado de Minas 
Gerais, que passou compulsoriamente do regime celetista para o estatutário, o direito de irredutibilidade 
remuneratória, em virtude da transposição de regime. A solução encontrada para o caso foi o 
enquadramento do servidor no nível mais alto da categoria funcional que veio a integrar, convertendo, 
ainda, eventual excesso remuneratório verificado em vantagem pessoal a ser absorvida em futuras 
concessões de aumento real ou específico. 

A esse respeito, vale trazer entendimento sobre a matéria do Ex.mo Sr. Ministro Benjamin Zymler, 
esposado em declarações de voto apresentadas nas ocasiões da apreciação dos processos nos TC 
856.436/1998-4 e TC 856.979/1998-8 pela Segunda Câmara (Decisões nºs 372 e 373 - Sessão de 
01/08/02), verbis: 
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´Solicitei vista dos presentes autos (TC 856.436/1998-4 e TC 856.979/1998-8) em razão de dúvida 
quanto ao teor das decisões judiciais que amparavam o pagamento de gratificação de horas 
extraordinárias aos servidores. Isso porque defendo o entendimento, já acolhido por diversas vezes por 
este Colegiado, de que o Tribunal, ao julgar a concessão de aposentadoria, deve ater-se às normas 
vigentes naquele exato momento, ainda que venham a ocorrer alterações posteriores. 

Assim, se existe decisão judicial que resguarda o pagamento de determinada parcela, ainda que em 
caráter liminar e em contradição com o entendimento desta Corte, o ato de aposentação está formalmente 
perfeito. Isso não impediria, de outra sorte, que o Tribunal promovesse determinação no sentido de se 
buscar a alteração de tal decisão, de forma a fazer cessar, no futuro, o pagamento questionado. 

Contudo, nos presentes processos, verifica-se que as decisões judiciais que determinavam a 
incorporação das horas extras foram proferidas em sede de reclamações trabalhistas movidas perante a 
Justiça do Trabalho e a Justiça Federal antes da mudança de regime jurídico implementada pela Lei n° 
8.112/90. 

Considerando que o julgamento é a subsunção do fato à norma e considerando que a relação 
existente entre o servidor e a Administração é uma relação jurídica continuativa, as alterações no estado 
de fato ou de direito podem ser suficientes para afastar inclusive a coisa julgada. Nesse sentido, o inciso I 
do art. 471 do Código de Processo Civil permite ao juiz o reexame de matérias já decididas, quando 
sobrevierem tais alterações em relações jurídicas continuativas. 

Tome-se como exemplo um trabalhador que tem a seu favor sentença que determina o pagamento 
de adicional de periculosidade. Ora, cessado o contrato de trabalho, não há falar em continuidade dessa 
obrigação, que tem como pressuposto não só a existência de contrato de trabalho como também a 
execução de atividade na forma considerada (pela sentença) como perigosa. 

O mesmo ocorre nas aposentadorias questionadas. A mudança do regime celetista para o regime 
estatutário extinguiu o contrato de trabalho então existente. Novo vínculo foi constituído entre as partes. 
Logo, a antiga decisão não pode ser oposta à nova relação jurídica, pois é com ela incompatível.´’ 

17.   Portanto, ao contrário do processo julgado pelo STJ (e citado pelo recorrente) em que aquele 
Tribunal entendeu que as incorporações deviam ser mantidas em face de lei nova, nos presentes autos não 
se trata de mera ‘lei nova’ mas de mudança de regime jurídico, com as implicações já descritas no trecho 
acima reproduzido, ou seja, a impossibilidade de serem mantidas as vantagens da CLT incompatíveis com 
o Regime Jurídico Único. 

18.   Argumento: O Voto condutor do acórdão recorrido salienta que ‘são diversas as ocorrências 
constantes dos autos que estão a macular as presentes contas’. No entanto, refere-se a apenas seis 
ocorrências, cinco da área de gestão de pessoal e uma da área de licitações e contratos, o que não é 
fundamento para que as contas sejam julgadas irregulares. 

19.   Análise: Em primeiro lugar, o ora recorrente é parte legítima e tem interesse jurídico de 
recorrer apenas daquelas determinações que afetem a Universidade em sua gestão e não dos fundamentos 
que serviram para a condenação pela irregularidade das contas do ex-gestor. Portanto, na argumentação a 
seguir, muito embora o recorrente sempre sustente que cada uma das irregularidades apontadas pelo TCU 
não seriam graves, ou melhor, seriam meras impropriedades insuscetíveis de ensejar o julgamento pela 
irregularidade das contas, não é cabível esta discussão nestes autos por falta de interesse de agir da parte. 
Por outro lado, quando a tese esposada pelo recorrente for a de não dar cumprimento a alguma 
determinação com a qual discorde, aí sim será pertinente a análise da argumentação. 

20.   Assim, por exemplo, no anexo encaminhado pelo departamento de pessoal (fls. 43/45, anexo 
I), datado de novembro de 2005 (contemporâneo ao recurso ora analisado) é dada a posição daquela 
unidade da Universidade quanto ao cumprimento das determinações.  Relativamente aos itens 9.5.18 e 
9.5.19, é informado que ‘vamos encaminhar o processo para que a PJ proceda a devida análise’. Portanto, 
trata-se de descumprimento indireto das determinações do acórdão, uma vez que a adoção de 
providências dependerá de parecer da Procuradoria Jurídica da entidade. Aliás, tal conduta está em 
conformidade com o posicionamento do recorrente sobre a questão das URP, Plano Collor e horas 
incorporadas, já analisadas. 

21. Em relação às demais irregularidades, a alegação comum de que a falha apontada não causou 
prejuízo ao erário, sendo mera impropriedade formal que não deveria ser considerada para o julgamento 
das contas pela irregularidade, cabe reforçar a idéia de que não se está aqui a analisar o mérito das contas, 
eis que o recorrente não integra o rol de responsáveis que tiveram as contas julgadas irregulares. De 
qualquer modo, ad argumentandum tantum, o fato de não ter havido prejuízo ao erário não afasta a 
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possibilidade de as contas serem julgadas irregulares, com fulcro no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 
8.443/93. Ademais, ainda que uma falha, isoladamente, não pudesse ser suficiente para ensejar a 
irregularidade das contas, seu conjunto está apto a macular a gestão do período. 

22.   Argumento: Quanto à cessão de servidores à Prefeituras Municipais com ônus para a 
instituição cedente (item 9.5.4), em desacordo com o §1º do art. 93 da Lei nº 8.112/90, há equívoco da 
equipe de auditoria, pois dos quatro servidores nominados no item 9.5.4 do acórdão, apenas o servidor 
Luiz Augusto Facchini havia sido cedido com ônus para Universidade, tendo os demais sido cedidos com 
ônus para a cessionária (fls. 92/129). De qualquer modo, em relação à cessão do referido servidor, o 
ressarcimento da Universidade ocorreu de imediato, como já comprovado nos autos. Portanto, não houve 
qualquer prejuízo ao erário, sendo mera impropriedade formal que não pode acarretar julgamento das 
contas pela irregularidade. 

23.   Análise: Em relação ao Sr. Luiz Augusto Facchini, tendo em vista que o recorrente não está 
discordando da determinação de ressarcimento mas apenas informando de seu suposto cumprimento pela 
Prefeitura de Pelotas, não haveria o que ser potencialmente reformado na decisão recorrida. Inclusive, a 
matéria já havia sido objeto de deliberação do TCU, quando da apreciação do TC 927.819/1998-98 
(Sessão da 2a Câmara de 06/05/99, Relação nº 45/99 do Ministro-Relator Valmir Campelo). Quanto aos 
demais servidores, deve ser destacado que os srs. Mauro Augusto Burket Del Pino, Renata Azevedo 
Requião e Antonio Carlos de Freitas Cleff, segundo documento acostado às fls. 100 do anexo 1, em maio 
de 2002 devolveram os valores recebidos em duplicidade relativamente aos meses de janeiro a maio de 
2001. 

24.  Argumento: Quanto à ausência de registro de aposentadorias e pensões no SISAC (item 9.5.6) , 
a unidade de pessoal já iniciou o cadastro eletrônico dos respectivos atos, como se verifica pela 
documentação anexa. Assim, trata-se de falhas meramente formais que de modo algum poderiam ter 
servido de fundamento para o julgamento pela irregularidade das contas, eis que não acarretaram qualquer 
prejuízo ao erário. 

25.   Análise: O recorrente não está discordando da determinação mas apenas alegando que a vem 
cumprindo. A matéria já foi objeto de deliberação do TCU no TC 625.140/97-4 (Sessão da 2a Câmara de 
05.05.98, Relação nº 18/98 do Ministro-Relator Valmir Campelo) 

26.   Argumento: Quanto aos pagamentos de adicionais de insalubridade com base em laudos 
desatualizados ou em servidores afastados do local de trabalho considerado insalubre (item 9.5.12), não 
foi possível no exercício de 2001 implantar sistema de aferição de locais de  funções danosos para a saúde 
humana. Mas não há evidência de que tenha havido prejuízo ao erário. Já os adicionais pagos quando o 
servidor estava afastado do local insalubre, houve apenas dois casos, sendo que em ambos não houve a 
necessária crítica do sistema SIAPE de que havia sido interrompido o desempenho de atividade insalubre. 

27.   Em relação a um dos servidores, já houve a reposição do pagamento indevido no montante de 
R$ 746,49, sendo diverso o caso da outra servidora, uma vez que a mesma obteve afastamento apenas 
parcial para cursar sua pós-graduação, sendo que ainda mantinha sua ocupação na pesquisa de laboratório 
(insalubre). 

28.   Análise:  Como o recorrente não anexa nenhum documento que comprove o ressarcimento dos 
R$ 746,49 e nem o afastamento parcial da servidora, cabe à Secex/RS solicitar o envio de tal 
documentação. Novamente, o recorrente não se insurge contra a determinação do acórdão mas apenas 
comunica seu suposto cumprimento. A matéria já foi objeto de deliberação do TCU no TC-007.894/2000-
2 (Sessão da 1a Câmara de 05.12.2000 – Relação nº 76/2000). 

29.   Argumento: Quanto ao pagamento de função gratificada a servidor afastado para estudos (item 
9.5.15), houve realmente tal fato, mas o mesmo foi corrigido em setembro de 2001, com determinação 
para restituição da quantia ao erário. Mais uma vez, não houve prejuízo ao erário que ensejasse a 
irregularidade das contas. 

30.   Análise: Novamente, não há contrariedade da parte do recorrente em cumprir a determinação. 
Pelo contrário, informa que a está cumprindo. De qualquer modo, as irregularidades ocorreram e mesmo 
que a Universidade venha adotando providências para corrigi-las, isto não afasta a ocorrência destas no 
exercício em exame. 

31.   Argumento: Quanto ao fracionamento de despesas (item 9.5.26), tal fato se deveu a fatores 
alheios à vontade do gestor, tais como a liberação espasmódica de recursos pelo Executivo. Além disso, 
não houve dano ao erário e atualmente, com a implantação do sistema de registro de preços de que trata o 
art. 15 da Lei nº 8.666/93, as aquisições, mesmo as fracionadas, são realizadas unificadamente. 
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32.    Análise: Apesar das dificuldades que as universidades federais vêm enfrentando na liberação 
de recursos do orçamento da União, o que dificulta deveras sua programação financeira de compras, os 
objetos das aquisições em questão são de uso contínuo e as quantidades consumidas são previsíveis, não 
sendo justificável o fracionamento para fugir da modalidade licitatória. 

33.   Argumento: Quanto à contratação de pessoal sem concurso público (item 9.5.1), 
historicamente houve uma sequência de medidas restritivas à reposição de quadros, criando uma 
defasagem de pessoal docente, tanto para a área técnico-administrativa quanto na área do magistério. As 
contratações temporárias feitas, portanto, serviram ao princípio da continuidade do serviço público e não 
geraram prejuízo ao erário, pois às remunerações percebidas correspondeu a prestação de serviços 
laborais. 

34.   O próprio Acórdão nº 1.827/2003-TCU-1a Câmara, que tratava de contratações de pessoal sem 
concurso público para o Hospital Universitário da UFS era a melhor alternativa diante da escassez de 
pessoal e a relevância daquele Hospital para toda a comunidade local, e que naquelas circunstâncias 
excepcionalíssimas, seria  preferível manter os contratados temporariamente até que novos cargos fossem 
criados bem como autorizada a realização de concurso público. Assim, estar-se-ia privilegiando, no caso 
concreto, o princípio da eficiência, do direito à vida, em detrimento do princípio da estrita legalidade. 
Assim, a conduta de contratar não pode ser considerada irregular. 

35. Análise: Tendo em vista que a argumentação tecida visa justificar faltas passadas que 
macularam as contas e não justificar seu descumprimento futuro (uma vez que a unidade de pessoal 
informa -fl. 43, anexo I – que ‘atualmente as contratações somente são efetivadas através de concurso 
público’), entendo que não há insurgência do recorrente quanto a este item. 

CONCLUSÃO 
36. Em vista do exposto, elevamos o assunto à consideração superior, propondo: 
a) conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Universidade Federal de Pelotas, com 

fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei nº 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando a 
redação dos subitens 9.5.18.1 e 9.5.18.2 para: 

‘9.5.18.1. quando a sentença não tiver transitado em julgado, providenciar, junto à AGU, a 
interposição dos recursos processuais cabíveis para buscar que seja respeitado o entendimento do TCU;’  
e 

‘9.5.18.2. quando a sentença houver transitado em julgado, à luz do disposto no parágrafo único do 
art. 741 do Código de Processo Civil, providenciar, junto à AGU, para que seja estudada a plausibilidade 
de serem interpostos embargos à execução, até com intuito de esclarecer o alcance temporal das referidas 
decisões em relação às diversas datas-base, sem prejuízo da busca de outras alternativas jurídicas para a 
impugnação (ou cessação de efeitos) das referidas decisões judiciais, a exemplo do previsto nos arts. 471, 
inciso I, e 485 do CPC e nas Súmulas nºs 97 e 170 do Superior Tribunal de Justiça;’ 

b) seja a recorrente comunicada da decisão que vier a ser adotada.” 

6. De outra parte, no que tange ao apelo do Senhor Renato Oswaldo Fleischmann, a SERUR 
tem a seguinte opinião: 

“Argumento 
O recorrente foi eleito Vice-Diretor da Faculdade de Direito e seu mandato foi de 15/05/1990 a 

15/05/1994, percebendo FC-5 e fazendo jus à incorporação de sua função, pelo exercício do cargo e por 
ter preenchido os requisitos legais.  

O art. 2º, § único, da Portaria 474, de 26/08/1987, prevê: 
‘A remuneração das Funções Comissionadas-FC previstas no Anexo I, terá valor igual ao da 

remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em Regime de Dedicação 
Exclusiva, com Doutorado, acrescidas de um percentual variável de acordo com o FC 01 a 06, sendo que 
o FC 07 não existe percentual a ser acrescido.’ 

A retribuição pelo exercício de Cargos Comissionados no âmbito das Instituições Federais de 
Ensino com base na tabela de Funções Comissionadas, consoante os termos da Portaria 474/1987, teve 
vigência no período de 1/04/1987 a 31/10/1991. A partir de 1/11/1991, com o advento da Lei 8.168/1991, 
regulamentada pelo Decreto 228/91 - que transformou as Funções Comissionadas em Cargos de Direção- 
cessou a hipótese de qualquer nova retribuição com base na FC. 

Contudo, para aqueles que à data da implementação da Lei 8.168/91, ou seja, 1/11/1991, já haviam 
cumprido requisitos para a incorporação de gratificação pelo exercício de cargo remunerado por FC, é 
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lícito a manutenção daquele pagamento por constituir-se em direito adquirido pelo servidor e amparado 
pela legislação à época. 

O requerente exerceu a função ou cargo de Diretor da Faculdade de Direito no período de 14 de 
maio de 1992 a 13 maio de 1993, fazendo jus e recebendo a remuneração de FC-5 e, por conseqüência, 
fazendo jus a incorporação de 2/10 de FC-4 ou 2/10 de CD-3. 

Portanto, como se pode notar o requerente fazia jus à incorporação de função comissionada FC-05, 
mas com o advento da Lei 8.168/91 e, para evitar ‘possíveis futuras complicações’ desistiu da 
incorporção de FC requerendo sua incorporação com base em Cargo de Direção - CD. 

As chamadas Funções Comissionadas - FC eram assim distribuídas: 
FC - 1, acrescidos de 80% - Reitor  
FC - 2, acrescidos de 65% - Vice-Reitor  
FC - 3, acrescidos de 55% - Pró-Reitores e Procurador Jurídico  
FC - 4, acrescidos de 40% - Diretores de Unidade Acadêmicas  
FC - 5, acrescidos de 30% -Vice-Diretor de Unidades Acadêmicas 
FC - 6, acrescidos de 20% - ... 
FC - 7, sem acréscimo - ... 
Os chamados Cargos de Direção - CD eram e são assim distribuídos: 
CD -1 - Reitor  
CD - 2 - Vice-Reitor  
CD - 3 - Pró-Reitores, Diretores de Unidades Acadêmicas  
CD - 4 - Diretores de Unidade Administrativas 
Portanto, a partir de 1/11/1991, com o advento da Lei 8.168/91, regulamentada pelo Decreto 

228/91 - que transformou as Funções Comissionadas em Cargos de Direção, os Vice-Diretores de 
Unidades Acadêmicas não foram contemplados, passaram a ser não remunerados. 

Assim sendo, para efeito de parcelas ‘quintos/décimos’ incorporados a correlação dos Vice-
Diretores, ou seja, das Funções Comissionadas - FC 5 devem guardar relação com os Cargos de Direção - 
CD 3, haja vista, que são os que mais se aproximam em valores, embora o valor do FC 5 seja maior que o 
valor do CD 3. Devem, portanto, os Diretores e os Vice-Diretores sofrerem a mesma correlação que é o 
CD 3, considerando-se que o valor do CD 4 é muito aquém do valor do FC 5, fazendo-se assim justiça.  

Análise 
A justificativa apresentada pela FUFPEL à equipe deste Tribunal, por ocasião de auditoria 

realizada naquela entidade, foi nos seguintes termos (fl. 80, vol. principal, do TC 007.237/2001-1): 
‘a) o servidor exerceu a função de Vice-Diretor da Faculdade de Direito no período compreendido 

entre os dias 15 de maio de 1.990 e 15 de maio de 1.994, fazendo jus à incorporação de 2/10 de FC5 e 
6/10 de CD4; 

b) os cargos de Vice-Direção, hoje não remunerados, foram correlacionados com a função CD4, 
uma casa abaixo da função de Diretor (CD3); 

c) portanto, o servidor deveria estar percebendo, a título de incorporação, 8/10 de CD4, situação 
identificada e que está sendo corrigida imediatamente’. 

A Secex/RS havia analisado a questão nos seguintes termos (fl. 390, vol. 1, do TC 007.237/2001-
1): 

‘Em pesquisa realizada junto ao SIAPE, verificou-se que foi mantido o pagamento no valor de 8/10 
do CD 3 até o mês de outubro de 2001. De novembro até o mês de junho de 2002, os 8/10 do CD 3 
passaram a ser calculados sobre o valor total da função (ao invés de pagar 8/10 de CD 4 a que o servidor 
fazia jus, conforme consta em sua justificativa, no valor de R$ 782,34, passou a pagar R$ 3.040,00). A 
partir de julho do corrente ano, passou a pagar R$ 982,66. 

Considerando a divergência entre a justificativa da unidade e os valores constantes nos 
contracheques do servidor e no SIAPECAD (fls. 432 e 433), bem como a variação de valores, posto que 
se está tratando de vantagem pessoal, sujeita apenas aos reajustes gerais da categoria, sugere-se que seja 
determinado à Universidade, conforme consta no item 2.2.24 desta Instrução, a revisão da concessão dos 
quintos ou décimos concedidos ao servidor nominado e do pagamento efetuado no exercício de 2001, mês 
a mês, inclusive pagamento de atrasados, procedendo ao desconto das importâncias pagas indevidamente, 
nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comunicar a esta Corte o 
resultado das medidas adotadas, remetendo a documentação pertinente que possibilite comprovar a 
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adequação dos pagamentos, visto que não corresponderam a 8/10 do CD 4 a que o servidor faria jus, 
consoante informação prestada pela própria Instituição’. 

No âmbito desta Corte, a matéria foi pacificada com o advento da Decisão 235/1998-1ª Câmara, 
que, modificando o entendimento anterior, deixou assente que ‘a retribuição pelo exercício de cargos de 
direção e funções gratificadas iniciado após o advento da Lei nº 8.168/91 deve observar os valores 
estipulados naquele diploma, preservando-se a retribuição, com base no valor das funções de confiança 
transformadas, dos servidores que as exerciam e continuaram no exercício dos cargos de direção e das 
funções gratificadas resultantes da transformação, bem como o valor dos quintos incorporados com base 
no exercício das funções de confiança transformadas, tanto para os servidores ativos quanto para os 
aposentados’. 

Até a edição da Lei 8.168/1991, os valores das FC eram calculados com base na remuneração de 
professor titular. Contudo, a partir da edição da lei, foram criadas novas funções e cargos de direção com 
valores não-lastreados na remuneração de professor titular. Ademais, houve redução nominal dos valores 
pagos, se observada a correlação de funções previstas na lei. 

A incorporação das funções somente veio a ocorrer em 1994, por ocasião da edição da Lei 
8.911/1994. 

A Lei 8.168/1991 estruturou as carreiras de magistério e estipulou novos valores para a 
remuneração das funções comissionadas. Anteriormente, a matéria era disciplinada pela Lei 7.596/1987, 
regulamentada pelo Decreto 94.664/1987 e pela Portaria do Ministério da Educação e Cultura 474/1987, 
que estipulou a forma de cálculo dessas funções, denominadas ‘FC’, que variavam do FC 1 (sendo este o 
de maior valor e atribuível ao reitor) ao FC 7. O valor dessas funções estava vinculado à remuneração de 
professor titular, doutor e em regime de dedicação exclusiva. À guisa de ilustração, o FC 1 estava 
vinculado à remuneração do cargo de professor titular, doutor e em regime de dedicação exclusiva, 
acrescido do percentual de 80%. É dizer, o FC 1 equivalia a 180% da remuneração do professor doutor, 
em regime de dedicação exclusiva. Já o FC2, a 165% dessa remuneração, o FC 3 a 155%, o FC 4 a 140%, 
o FC 5 a 130% e o FC 6 a 120%.  

Já a Lei 8.168/1991, ao transformar as antigas FC em ‘CD’ e ‘FG’, desvinculou essas funções 
comissionadas da remuneração de professor titular e estipulou um valor fixo. Num primeiro momento, as 
novas funções passaram a ter retribuição nominal inferior à situação anterior.  

Nessa situação, o procedimento acertado para evitar o descenso remuneratório dos servidores 
ocupantes dos cargos em comissão seria o pagamento de vantagem pessoal nominalmente identificada, no 
valor da diferença apurada entre a antiga e a nova tabela. 

Com isso, é certo que o Sr. Renato Oswaldo Fleischmann teria direito à incorporação de décimos 
com base no valor das antigas FCs até a data de 31/10/1991. Pelos dados que constam nos autos, teria 
direito a 2/10 de FC-5. A diferença apurada entre o FC-5 e a sua remuneração após a Lei 8.168/1991 
deveria ser paga a título de vantagem nominal identificada. 

Cumpre assinalar que o instituto de incorporação de funções, hoje extinto, tinha por objetivo 
resguardar os servidores efetivos do descenso remuneratório decorrente da eventual dispensa de funções 
ou cargos comissionados. Não se pode pretender que o benefício – repita-se, hoje extinto – seja utilizado 
como fator multiplicador de rendimentos, dando ensejo ao enriquecimento sem causa de seus 
beneficiários. 

Em situação semelhante, relacionada a ex-servidores da UFMA, o Tribunal, mediante o Acórdão 
1182/2006–Segunda Câmara (TC-009.261/2005-9), considerou ilegais os atos de aposentadorias ali 
examinados, após o Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, apresentar seu Voto, cujo teor, em 
parte, a seguir se transcreve: 

‘Nesses casos, que tratam da transformação de Função Comissionada em Cargo de Direção, o 
direito adquirido reconhecido diz respeito tão somente à não redução nominal dos valores, o que se 
preserva, em nome da irredutibilidade de vencimentos, pela manutenção dos valores originalmente 
incorporados e pela transformação da quantia eventualmente excedente aos novos valores em vantagem 
pessoal nominalmente identificada (VPNI), jamais mantendo a estrutura de cálculo das funções 
comissionadas. 

O procedimento de cálculo do valor das FCs, obtido mediante percentual da remuneração do 
Professor Titular do Magistério Superior em regime de dedicação exclusiva e com Doutorado, consoante 
Portaria 474/87-MEC, não poderia ter sido mantido após a extinção dessas funções. E ainda que a 
Universidade inadvertidamente assim procedesse - como no caso em exame - jamais poderia manter tal 
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prática após a Lei 9.527/97, publicada em 11/11/97, que transformou as parcelas percebidas a título de 
quintos em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI - sujeita exclusivamente à atualização 
decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais (§ 1º do art. 15)’. 

Assim sendo, em consonância com o Acórdão 212/2008-TCU-2ª Câmara, não é possível 
determinar a correção do pagamento dos quintos/décimos, que deveriam observar os critérios fixados em 
lei e sua posterior conversão em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) já a partir da Lei 
9.527/1997. 

Foi nesse sentido o Voto do Ministro-Relator no TC 007.151/2004-0: 
‘Nada obstante, como o objetivo do Poder Judiciário foi o de assegurar a irredutibilidade dos 

proventos, entendo deva ser acolhida a proposta de conversão dos valores dos ‘quintos’ em vpni, sujeita 
exclusivamente aos reajustes gerais dos servidores públicos civis federais, de molde a desvinculá-los da 
remuneração de professor titular. Mesmo porque essa vantagem foi convertida em vpni para todos os 
servidores públicos, por força do § 1º do art. 15 da Lei n.º 9.527/1997 e do art. 3º da Medida Provisória 
n.º 2.225/2001 (posterior à decisão judicial), que introduziu o art. 62-A na Lei n.º 8.112/1990’. 

Nesse sentido, a FUFPEL deveria efetuar o pagamento das parcelas de décimos de FC, a que faz 
jus o recorrente, sob a forma de VPNI, ajustando o valor da parcela àquele devido em 1º/11/1991, data de 
eficácia da Lei 8.168/91, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais 
concedidos ao funcionalismo. Isso porque a jurisprudência desta Corte deixou assente que, nos casos que 
tratam da transformação de Função Comissionada em Cargo de Direção, o direito adquirido reconhecido 
diz respeito tão-somente à não redução nominal dos valores, o que se preserva, em nome da 
irredutibilidade de vencimentos, pela manutenção dos valores originalmente incorporados e pela 
transformação da quantia eventualmente excedente aos novos valores em vantagem pessoal 
nominalmente identificada (VPNI), jamais mantendo a estrutura de cálculo das funções comissionadas. 

Não se pode continuar a adotar a sistemática prevista na Portaria 474/87-MEC, pois, após o 
advento da Lei 9.527/97, publicada em 11/11/97, as parcelas percebidas a título de quintos foram 
transformadas em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI e sujeitas exclusivamente à 
atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais (§ 1º do art. 15). 

Assim, é legítima a incorporação de parcelas de funções comissionadas, de Instituições Federais de 
Ensino, nos valores estipulados pela Portaria 474/87-MEC, desde que incorporadas até 31/10/1991 e 
pagas sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI. 

No que tange ao argumento do recorrente de que deveria haver o enquadramento da FC ao valor do 
CD-3, por apresentarem valores compatíveis, não merece prosperar, diante de todo o exposto 
anteriormente. Como visto, a diferença entre o valor da FC 5, exercida pelo recorrente, e a sua 
remuneração, após o advento da Lei 8.168/1991, deveria ser paga a título de VPNI. 

Com o exercício do cargo de Diretor, no período de 1/5/1992 a 1/10/1993 (fl. 18, Anexo 2), fez jus 
a 2/10 de CD-3. No entanto, o pagamento dessa parcela (2/10 de CD-3) somente é devida se superior ao 
valor correspondente a 2/10 do FC-5 e pela sua diferença, uma vez que deveria ter auferido, de acordo 
com o entendimento da Decisão 235/1998-TCU-1ª Câmara, a incorporação como VPNI da diferença 
entre o valor da FC-5 e a sua remuneração após a Lei 8.168/1995. 

Relativamente à parcela paga a título de décimos de FC-5, a jurisprudência nesta Casa, após a 
mencionada decisão, firmou-se no sentido de que servidores em situação semelhante tinham direito à 
percepção da incorporação com base no valor das antigas Funções Comissionadas transformadas em 
Cargos de Direção pela Lei 8.168/91. 

É oportuno também mencionar o texto da Súmula Vinculante nº 3 do STF (Sessão Plenária de 
30/05/2007), que se deve observá-la no presente caso: 

‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e 
pensão’. 

Assim, pelo que consta nos autos, o Sr. Renato Oswaldo Fleishmann tem direito apenas a 2/10 de 
FC-5 e, possivelmente, a 2/10 de FC-3 [queria dizer de CD-3], pelo exercício do cargo de Diretor, 
posteriormente transformados em vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei 9.527/97. Não há o que se falar 
em correlação de funções após a Lei 8.168/1991, pois como o próprio recorrente afirma, o cargo que 
exercia (Vice-Diretor de Unidade Acadêmica) ficou sem remuneração, ou seja, tal cargo não era previsto 
na nova estrutura definida como Cargos de Direção - CD. No entanto, o descenso remuneratório 
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ocasionado pela Lei 8.168/1991, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, deve ser pago a título de 
vantagem nominal identificada (VPNI), atualizada apenas pelos reajustes gerais dados à categoria. Assim, 
deve-se dar provimento parcial ao presente recurso, para, alterando a redação da determinação ora 
recorrida, dar oportunidade de defesa aos servidores envolvidos, em estrita observância à Súmula 
Vinculante nº 3 do STF. Nesse sentido, a entidade deve levar em conta a jurisprudência desta Corte ao 
revisar os procedimentos de incorporação de quintos/décimos dos atingidos pela determinação do item 
9.5.16 do Acórdão 2.126/2005-TCU-1ª Câmara, pelo que se deve dar conhecimento também à FUFPEL 
dos fundamentos que motivarão a decisão a ser proferida no presente processo. 

CONCLUSÃO 
Em vista do exposto, elevamos o assunto à consideração superior, propondo: 
a) ratificar a proposta da instrução às fls. 164 e 165, Anexo 1. 
b) conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Renato Oswaldo Fleishmann, com 

fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 
c) dar a seguinte redação ao item 9.5.16 do Acórdão 2.126/2005-TCU-1ª Câmara: 
‘9.5.16. revise a concessão dos quintos ou décimos concedidos aos servidores a seguir 

relacionados, transformados em vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei n.º 9.527/97, procedendo ao 
desconto das importâncias pagas indevidamente, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/90, após 
instaurado processo administrativo para ouvir os envolvidos, privilegiando o contraditório e a ampla 
defesa, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 3 do STF: Renato Oswaldo Fleischmann - por ter 
recebido, até junho de 2002, 8/10 do CD 3, quando supostamente seriam devidos 2/10 de FC-5, 2/10 de 
CD 3 e parcela de vantagem nominal pelo descenso remuneratório ocasionado pela Lei 8.168/1991; 
Sérgio Luiz dos Santos Nascimento - por ter recebido, até dezembro de 2001, 10/10 de CD 3, quando 
supostamente seriam devidos 2/10 de CD 4 e 8/10 de CD 3; e Ceres Maria Torres Bonato - por ter 
recebido, durante alguns meses do exercício de 2001, 10/10 de CD 3, quando supostamente seriam 
devidos 4/10 de CD 4 e 6/10 de CD 3’; 

d) comunicar o recorrente e a Fundação Universidade Federal de Pelotas da decisão que vier a ser 
adotada.” 

7. O Diretor da 3ª DT/SERUR e o titular do órgão instrutivo, em cota singela, anuem ao 
encaminhamento sugerido pela instrução para os dois recursos (fl. 45, anexo 2). 
8. O Ministério Público, por seu Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (fls. 166 – anexo 
1 e 46/49 – anexo 2), aquiesce à proposição da unidade técnica, mas apenas no que diz respeito ao 
pleito da FUFPel. 
9. Relativamente ao pedido do Senhor Renato Oswaldo Fleischmann, o Doutor Bugarin tece 
as seguintes considerações, sugerindo, ao final, alternativa que lhe parece mais adequada ao caso 
tratado, divergindo, assim, da sugestão oferecida pela SERUR: 

“A proposta de determinar a revisão da concessão de quintos ou décimos, a fim de assegurar ao 
inativo o símbolo FC-5 e parcela de vantagem nominal em razão do descenso remuneratório ocasionado 
pela Lei nº 8.168/91, não parece a mais adequada. 

Até 01/11/91, data dos efeitos financeiros do Decreto nº 228/91, que regulamentou a Lei nº 
8.168/91, o valor das funções comissionadas – FC’s das Instituições Federais de Ensino estava vinculado 
à remuneração de professor titular com doutorado e dedicação exclusiva acrescida de determinado 
percentual. Este cálculo estava fundamentado na Lei nº 7.596/87, regulamentada pelo Decreto nº 
94.664/87 e pela Portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC) nº 474/87. 

A Lei nº 8.168/91 alterou a forma de remunerar as funções e os cargos de direção das Instituições 
Federais de Ensino, ao transformar as FC’s em CD’s ou FG’s, cujos valores foram desvinculados da 
remuneração do professor titular com doutorado e dedicação exclusiva. Esses novos valores, por serem 
inferiores aos das antigas FC’s, geraram diversos inconformismos, por vezes solucionados pelo Poder 
Judiciário. 

No âmbito do TCU, considera-se válido, para fins de incorporação de quintos, os valores das 
Funções Comissionadas, estabelecidos pela Portaria/MEC nº 474/87, desde que os interstícios legais 
estejam completos até a data de 31/10/91. 

No caso dos autos, em 31/10/91, o interessado havia exercido por pouco mais de 1 ano o mandato 
de Vice-Diretor, remunerado por FC-5. Todavia, diante de sua condição de ex-celetista, não poderia 
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incorporar quintos àquela data. Passou a fazer jus a esse benefício somente com a Lei nº 8.911/94, quando 
já não mais havia FC. Sobre essa questão, por ser elucidativo, transcreve-se excerto do Voto condutor do 
Acórdão nº 5.294/2008 – 2ª Câmara: 

‘Passo agora a examinar a incorporação dos ‘quintos’, com base nas antigas FC. É de ver que, 
para os servidores celetistas, essa incorporação somente viria a ocorrer em julho de 1994, por força da 
Lei n.º 8.911. Caso existissem servidores anteriormente regidos pela Lei n.º 1.711/1952, que tivessem 
incorporado ‘quintos’ pela Lei n.º 6.732/1979, os valores teriam sido incorporados com base nas FC, 
mas não poderiam ser corrigidos, já que essas gratificações desapareceram do ordenamento jurídico. No 
momento em que os ‘quintos’, incorporados com base na Lei n.º 6.732/1979 e calculados com base nas 
retribuições das FC (Portaria n.º 474/1987) se tornassem inferiores aos ‘quintos’ das CD ou FG (Lei n.º 
8.168/1991), passaria a ser mais vantajoso para os servidores receber os ‘quintos’ calculados com base 
nas novas funções. 

Contudo, a servidora, ex-celetista, somente veio a incorporar os ‘quintos’ com fundamento na Lei 
n.º 8.911/1994, quando não mais existiam as FC com base na qual pretende ver a vantagem incorporada. 

Por conseguinte, não há falar em direito adquirido ou decesso remuneratório, haja vista que, até 
1994, os servidores simplesmente não recebiam ‘quintos’.  

Ainda que, num esforço interpretativo, fosse possível deferir os ‘quintos’ com base nos valores 
outrora recebidos pela inativa, isso não asseguraria sua eterna vinculação a uma estrutura 
remuneratória não mais vigente, mas apenas o pagamento da vantagem em valores nominais.’ (negritos 
acrescidos) 

Portanto, o servidor, ex-celetista, não tem direito adquirido ao pagamento de quintos com base na 
antiga FC-5, como sugere a Serur. Soma-se a isso a informação de que a instituição federal de ensino 
somente paga quintos de FC àqueles servidores que obtiveram sentença judicial favorável, o que não é o 
caso do interessado. 

Por outro lado, o cargo de Vice-Diretor, segundo a Instituição Federal de Ensino, desde a edição da 
Lei nº 8.168/91, não é remunerado. Por essa razão, para fins de incorporação de quintos pelo interessado, 
foi correlacionado com o símbolo CD-4, uma casa abaixo da função de Diretor (CD-3). 

Merece, todavia, reparos a determinação contida no item 9.5.16 do Acórdão nº 2.126/2005 – 1ª 
Câmara, uma vez que não levou em consideração o período em que ele exerceu o cargo de Diretor, 
remunerado pelo símbolo CD-3, de maio de 1992 a outubro de 1993 (fl. 18). Dessa forma, faz jus à 
parcela de quintos ou décimos, transformados em vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei nº 9.527/97, 
calculados na razão de 3/5 ou 6/10 de CD-4 e 1/5 ou 2/10 de CD-3. Aliás, este é o valor que percebe 
desde julho de 2002, conforme consta do sistema Siape. 

Quanto à proposta da Serur de ser instaurado processo administrativo para ser dada oportunidade 
de defesa aos atingidos pelo disposto no item 9.5.16 do Acórdão nº 2.126/2005 – 1ª Câmara, em estrita 
observância à Súmula vinculante nº 3 do STF, cabe destacar que essa Súmula somente tornou-se aplicável 
e adquiriu efeito vinculante em 06/06/2007, com sua publicação no DOU. Nesse sentido dispõem o art. 
103-A da Constituição Federal, incluído pela EC nº 45/2004, e o art. 2º da Lei nº 11.417/2006, in verbis: 

‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula 
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.’ 

‘Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na 
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 
sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.’ (negritos acrescidos) 

O Acórdão ora recorrido foi proferido em 13/09/2005, época em que não havia súmula vinculante 
acerca da matéria. 

Por fim, observa-se que, consoante o sistema Siape (pesquisa anexada à contracapa), o servidor 
recebe parcela atinente à vantagem judicial MS 20027110002992-0. Essa parcela corresponde ao 
Adicional de Gestão Educacional – AGE, que foi agregado pela Lei nº 9.640/98 ao valor dos cargos de 
direção – CD. O TRF–4ª Região decidiu que a AGE deveria incidir sobre a vantagem dos décimos 
incorporados. Em razão dessa decisão judicial, o interessado percebe 6/10 da AGE do CD-4 e 2/10 da 
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AGE do CD-03. Se os quintos incorporados pelo interessado forem alterados, conforme sugere a Serur, 
essa parcela judicial deverá ser reavaliada. 

Pelo exposto, este representante do MP/TCU ratifica sua manifestação de fl. 166 do anexo 1 e 
opina por que seja dado provimento parcial ao presente recurso de reconsideração, a fim de alterar a 
redação do item 9.5.16 do Acórdão nº 2.126/2005 – 1ª Câmara para assegurar ao servidor a incorporação 
de 3/5 ou 6/10 de CD-4 e 1/5 ou 2/10 de CD-3, transformados em vantagem pessoal, ante o art. 15 da Lei 
nº 9.527/97.” 

 
É o relatório. 
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VOTO 

 
 Preliminarmente, entendo que o Tribunal de Contas de União deve conhecer dos presentes 
recursos de reconsideração, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis à 
espécie. 
2. Como visto, os recorrentes buscam a revisão do Acórdão nº 2.126/2005-TCU-Primeira 
Câmara, proferido na oportunidade do julgamento das contas/2001 dos gestores da Fundação 
Universidade Federal de Pelotas (FUFPel), importando para o exame ora procedido os seguintes 
dispositivos da deliberação hostilizada: 

“9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “b”; 19, parágrafo único e 23, 
inciso III, da Lei n.º 8.443/92, julgar irregulares as contas da Sra. Inguelore Scheunemann de Souza e 
aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para ser comprovado perante este Tribunal o 
recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno do TCU), atualizada monetariamente, a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até 
a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 

(...) 
9.5. determinar à Universidade Federal de Pelotas que: 
(...) 
9.5.16. revise a concessão dos quintos ou décimos concedidos aos servidores a seguir relacionados, 

transformados em vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei n.º 9.527/97, procedendo ao desconto das 
importâncias pagas indevidamente, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/90: Renato Oswaldo 
Fleischmann - por ter recebido, até junho de 2002, 8/10 do CD 3, quando seriam devidos 8/10 do 
CD 4; Sérgio Luiz dos Santos Nascimento - por ter recebido, até dezembro de 2001, 10/10 de CD 3, 
quando seriam devidos 2/10 de CD 4 e 8/10 de CD 3; e Ceres Maria Torres Bonato - por ter recebido, 
durante alguns meses do exercício de 2001, 10/10 de CD 3, quando seriam devidos 4/10 de CD 4 e 6/10 
de CD 3; (destacamos). 

(...) 
9.5.18. suste o pagamento das parcelas a título de URP, no percentual de 26,05%, e do denominado 

Plano Collor, no percentual de 84,32%, aos servidores ativos, aposentados ou pensionistas, atentando-se 
para o fato de que os pagamentos de antecipações feitas com base em sentença judicial somente podem 
perdurar até a data-base subseqüente, observando que, quando houver sentença judicial dispondo em 
desacordo com este entendimento, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 

9.5.18.1. quando a sentença não tiver transitado em julgado, interpor os recursos processuais 
cabíveis para buscar que seja respeitado o entendimento do TCU; e 

9.5.18.2. quando a sentença houver transitado em julgado, à luz do disposto no parágrafo único do 
art. 741 do Código de Processo Civil, seja estudada a plausibilidade de serem interpostos embargos à 
execução, até com intuito de esclarecer o alcance temporal das referidas decisões em relação às diversas 
datas-base, sem prejuízo da busca de outras alternativas jurídicas para a impugnação (ou cessação de 
efeitos) das referidas decisões judiciais, a exemplo do previsto nos arts. 471, inciso I, e 485 do CPC e nas 
Súmulas nºs 97 e 170 do Superior Tribunal de Justiça; 

9.5.19. suspenda os pagamentos efetuados a título de hora extra incorporada, mesmo que 
concedidos com fundamento em sentença transitada em julgado, que teve seu efeito exaurido em face da 
nova relação jurídica estabelecida a partir da Lei nº 8.112/90, por se constituir em vantagem incompatível 
com o Regime Jurídico por ela instituído; todavia, caso se constate redução salarial após o advento da Lei 
n° 8.112/90, o enquadramento do servidor deverá se dar em um nível acima da categoria funcional, 
buscando-se manter a mesma remuneração; e, caso ainda se constate perda salarial no nível mais elevado 
da categoria funcional, a diferença deverá ser convertida em vantagem pessoal nominalmente identificada 
(VPNI), a ser absorvida à medida que houver aumento real ou específico concedido à categoria, 
observando que, quando houver sentença judicial dispondo em desacordo com este entendimento, devem 
ser adotados os procedimentos mencionados no item anterior;” 
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3. Iniciando pelo documento da FUFPel, que contesta o conteúdo dos itens 9.1, 9.5.18 e 
9.5.19 acima reproduzidos, vejo que tanto a SERUR quanto o Ministério Público estão de acordo em 
que se dê provimento parcial ao recurso intentado, para  que sejam reconhecidas, no acórdão fustigado, 
as peculiaridades da estrutura organizacional da entidade recorrente, bem assim as atribuições da 
Advocacia-Geral da União (AGU), alterando-se, para tanto, a redação dos itens 9.5.18.1 e 9.5.18.2 
antes transcritos. 
4. Desse modo, não só quanto a esse aspecto, como também em relação aos demais 
argumentos apresentados pela Universidade Federal de Pelotas, parece-me que os pareceres 
precedentes enfrentam adequadamente cada uma das ponderações trazidas pela entidade. 
5. Assim, ao adotar como razões de decidir os fundamentos ali expostos, permito-me 
adicionar apenas alguns comentários sobre os pontos mais relevantes abordados, em reforço às 
conclusões reunidas nas peças elaboradas no âmbito da unidade técnica e do MP. 
6. Nesse sentido, enfatizo que realmente não incide a alegada decadência administrativa, 
prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, nos processos por meio dos quais o TCU exerce sua 
competência constitucional de controle externo, conforme entendimento firmado pela Corte de Contas, 
mediante a decisão nº 1.020/2000-TCU-Plenário, com a ratificação do STF, em diversos julgados 
(MS-24.859/DF, MS-24.958/DF, MS-25.090/DF, MS-25.192/DF, MS-25.256/PB e MS- 25.440/DF). 
7. Com isso, há que prevalecer no exame do presente recurso a já consolidada jurisprudência 
do Tribunal, no sentido de que é ilegal o pagamento de percentual decorrente de plano econômico, por 
força de sentença judicial em que não consta expressa determinação para a continuidade do 
procedimento após o subsequente reajuste salarial, por consistir tal parcela em simples antecipação 
salarial a ser compensada por ocasião da data-base. 
8. Portanto, inocorre descumprimento de sentença judicial, sob manto de coisa julgada, 
quando o TCU determina que aquela deve ser cumprida em seus exatos termos, não cabendo à 
administração interpretá-la de forma a elastecer ou restringir o que consta de seus dispositivos.   
9.  No caso, aceita-se sem discussão nesta Corte que os pagamentos da espécie não se 
incorporam aos salários em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo 
devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas no ano anterior, o que ocorre na primeira 
data-base posterior ao gatilho, conforme o Enunciado nº 322 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, in verbis:  

“Súmula nº 322 -  DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANOS ECONÔMICOS. LIMITE (mantida) - 
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. 

Os reajustes salariais decorrentes dos chamados ‘gatilhos’ e URPs, previstos legalmente como 
antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.” 

10. Na mesma direção, também já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, mediante a 
ADIn 694-1, o RE 11.476-7 e o Agravo de Instrumento nº 184853, este último, nos termos da ementa 
que se transcreve: 

“EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU O DIREITO DE REAJUSTE 
SALARIAL COM BASE NO IPC DE ABRIL/90, EM PERCENTUAL DE 84,32%; NA URP DE 
FEVEREIRO DE 1989, EM PERCENTUAL DE 26,06%; E NO IPC DE JUNHO DE 1987 (PLANO 
BRESSER), COM BASE EM 26,06%. Matérias já pacificadas no STF no sentido de que não cabe a 
garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para a invocação dos aludidos reajustes 
salariais. Agravo regimental improvido (AI-AgR 184853/MG. Ministro-Relator Ilmar Galvão, julgamento 
em 3/9/1996)” 
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11.  Desse modo, prospera a posição firmada na oportunidade da prolação do Acórdão nº 
1.857/2003 – TCU – Plenário, no sentido de que, “excetuada a hipótese de a decisão judicial haver 
expressamente definido que a parcela concedida deva ser paga mesmo após o subsequente reajuste 
salarial, deve prevalecer a justa Súmula nº 322 do Tribunal Superior do Trabalho, cabendo a este 
Tribunal de Contas considerar ilegal o ato concessório, determinando a sustação dos pagamentos 
indevidos”.  
12. A adoção de tal posicionamento constitui efetiva defesa da coisa julgada, pois estender o 
pagamento de parcelas antecipadas para além da data-base, sem expressa determinação nesse sentido, 
seria extrapolar os limites do próprio julgado. É dizer, na execução da sentença, não se pode ir além 
dos contornos estabelecidos pela decisão exequenda, levando a efeito valores não contemplados pelo 
provimento judicial, sob pena de inovação das fronteiras da demanda e ofensa à coisa julgada.  
13.  Esse também é o entendimento defendido pelo TST, que, ao se pronunciar nos autos de 
Embargos em Recurso de Revista TST-E-RR 88034/93-8, esclareceu: 

“No silêncio da sentença exequenda a propósito do limite temporal do reajuste com base na URP, 
impõe-se a limitação à data-base seguinte, nos termos do enunciado 322/TST, tendo em vista que o acerto 
na data-base decorre de disposição de ordem pública inserida na própria lei salarial e calcada no princípio 
do ‘non bis in idem’. Trata-se, assim, de norma imperativa e cogente, de inderrogabilidade absoluta, sob 
pena de comprometimento da ‘política salarial’ estabelecida. Recurso de embargos de que não se conhece 
por ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna (coisa julgada).” 

14. E atente-se para o fato de que, na deliberação recorrida (v. item 9.5.18 acima transcrito), o 
Tribunal teve o cuidado de condicionar a suspensão dos discutidos pagamentos à prévia verificação, 
pelo gestor, do conteúdo da parte dispositiva das respectivas sentenças, enumerando as medidas que 
deveriam ser adotadas pela administração, na hipótese de o provimento judicial haver expressamente 
determinado que a parcela concedida deveria ser paga mesmo após o subsequente reajuste salarial (v. 
itens 9.5.18.1 e 9.5.18.2 reproduzidos no início deste voto).  
15. Em relação ao tema “horas extras incorporadas por força de sentença judicial irrecorrível” 
(v. item 9.5.19 copiado acima), é entendimento pacífico nesta Corte que gratificações e vantagens do 
regime celetista são incompatíveis com a situação jurídico-estatutária implantada pela Lei nº 
8.112/1990, conforme Súmula/TCU nº 241, in verbis: 

"As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº 
8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, 
regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do 
citado diploma legal." 

16. Tal compreensão é corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se depreende da  
ementa do MS nº 22.455/DF, publicada no DJ de 7/6/2002, transcrita abaixo: 

“EMENTA: Mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da 
União. Ato administrativo que determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas aos 
salários dos impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento assente no Tribunal de Contas deflui da 
aplicação de preceitos atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à incidência da 
legislação trabalhista sobre os servidores públicos regidos pela CLT, à época em que tal situação podia 
configurar-se. 3. Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das vantagens dos 
dois regimes funcionais. Ao ensejo da transferência do impetrante para o sistema estatutário, ut Lei 
nº 8.112/1990, há de ter o regime próprio desta Lei, ressalvada, tão-só, a irredutibilidade dos 
salários. 4. Mandado de segurança indeferido.” (destacamos). 

17. Ainda no âmbito do STF, temos também o MS nº 24381, cujo indeferimento por 
unanimidade ocorreu em Sessão Plenária de 13/5/2004, igualmente em face de decisão do TCU. No 
caso, a Corte Constitucional teve por exaurida a sentença judicial, com trânsito em julgado, que 
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amparava idêntico benefício, restando consignado que, ante a mudança de regime jurídico, não havia 
que se falar na manutenção daquela parcela como vantagem. 
18. E na ementa resultante do julgamento do RE nº 241884/ES, a Excelsa Corte confirma esse 
posicionamento, senão vejamos: 

“É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a 
modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público. Assim, e desde que não 
implique diminuição no quantum percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação no 
critério de cálculo de sua remuneração.” 

19.  Extrai-se daí que, na ocorrência de qualquer mudança superveniente no regime jurídico 
aplicável aos servidores públicos, notadamente a alteração do regime celetista para o estatutário, 
ocorrida em janeiro de 1991, com o advento da Lei nº 8.112/1990, o que resta assegurado aos 
beneficiários de vantagens judiciais da espécie é a eventual diferença financeira proveniente de 
possível decesso remuneratório apurado na implantação do novo regime e que, se verificada, seria 
devida a título de vantagem pessoal, em valor fixo e sujeita apenas aos reajustes gerais de 
remuneração. 
20. Portanto, o sobredito item 9.5.19 – que a entidade recorrente busca impugnar – satisfaz em 
tudo a interpretação conferida ao assunto pelo STF, evitando até mesmo possível perda salarial com a 
implementação da providência nele prevista, o que, aliás, vem sendo reiterado em vários julgados do 
TCU  (AC-2241/04, AC-2435/04, AC-1393/04, entre outros, todos da 1ª Câmara, e DC-100/02 e DC-
372/02, da 2ª Câmara). 
21. Observe-se que, a exemplo da determinação relativa ao pagamento de parcelas decorrentes 
de planos econômicos (v. itens 6 a 14 deste voto), a orientação expedida para a despesa a título de 
horas extras incorporadas foi revestida de preocupação visando a preservar igualmente essa outra 
vantagem (horas extras incorporadas), no caso de a sentença do Poder Judiciário ser explícita no 
sentido de que ela é devida mesmo após o enquadramento do servidor no Regime Jurídico Único (Lei 
nº 8.112/1990). Lá, como aqui, foi indicado o caminho que a universidade deveria seguir se 
confirmada tal hipótese, orientando-se a entidade sobre as possíveis medidas tendentes à reversão do 
comando judicial porventura vigente.  
22. Enfrentando agora o recurso do Senhor Renato Oswaldo Fleischmann, relativamente ao 
contido no item 9.5.16 da deliberação guerreada (v. transcrição supra), compreendendo a incorporação 
de quintos/décimos, penso que o entendimento manifestado pela SERUR não se mostra adequado à 
espécie.  
23. É que, em se tratando de servidor ex-celetista, portanto, sem incorporação de quintos pela 
Lei nº 6.732/1979, o seu direito a esse tipo de benefício surgiu somente com a publicação da Lei nº 
8.911/1994, quando já não existiam as antigas funções de confiança (FC), integrantes do Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere o art. 3º da Lei nº 7.596/1987, 
transformadas que foram em Cargos de Direção (CD) e em Funções Gratificadas (FG), pela Lei nº 
8.168/1991. 
24. Sendo assim, escusando-me por dissentir do entendimento manifestado pela unidade 
técnica, acredito mais apropriado ao caso sob exame o encaminhamento sugerido pelo Ministério 
Público, na linha do recente posicionamento do TCU a respeito da matéria (v. Acórdão nº 5.294/2008 
– 2ª Câmara).  
25. Daí juntar às minhas razões de decidir os sólidos fundamentos que sustentam o parecer do 
Senhor Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, cuja conclusão é no sentido do provimento parcial 
ao recurso do Senhor Renato, corrigindo-se o acórdão fustigado, de modo a reconhecer que o 
interessado faz jus aos quintos ou décimos incorporados à sua remuneração, transformados em 
vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei nº 9.527/1997, à razão de 3/5 ou 6/10 de CD-4 e 1/5 ou 2/10 de 
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CD-3. Aliás, conforme lembrado pelo MP, o balizamento que ora se propõe já vem sendo observado 
pela FUFPel desde julho/2002, consoante revela pesquisa realizada no Siape a respeito das parcelas 
que compõem o estipêndio do servidor. 
26. Ante todo o exposto, voto por que o Tribunal de Contas da União adote o acórdão que ora 
submeto à deliberação deste Colegiado. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em  9  de junho de 2009. 
 
 
 
 

VALMIR CAMPELO 
Ministro-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 3071/2009 - TCU – 1ª Câmara 

 
1. Processo nº TC-009.445/2002-1  (com 2 anexos) - Apensos: TC nºs 011.848/2002-2, 013.931/2002-
0, 007.237/2001-1, 006.456/2003-0, 012.039/2003-2, 003.337/2004-3, 004.206/2003-8, 020.308/2004-
5,  011.842/2002-9 e 012.710/2004-0. 
2. Grupo II, Classe de Assunto: I – Recurso de reconsideração. 
3. Interessados/Recorrentes: Fundação Universidade Federal de Pelotas (FUFPel) e Renato Oswaldo 
Fleischmann. 
4. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de Pelotas (FUFPel). 
5. Relator: Ministro Valmir Campelo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (SERUR). 
8. Advogados constituídos nos autos: João Batista Almeida Ribeiro (OAB/RS 15.390) e Osantos 
Rodrigues Barboza (OAB/RS 37.119). 
9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos 
interessados supracitados contra o Acórdão nº 2.126/2005-TCU-Primeira Câmara, proferido em 
processo de prestação de contas. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 
Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 
33 da Lei nº 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Fundação Universidade Federal 
de Pelotas (FUFPel), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo aos itens 9.5.18.1 e 
9.5.18.2 do Acórdão nº 2.126/2005-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: 

 
“9.5.18.1. quando a sentença não tiver transitado em julgado, providenciar junto à 

Advocacia-Geral da União (AGU) a interposição dos recursos processuais cabíveis, para buscar 
que seja respeitado o entendimento do TCU”. 

“9.5.18.2. quando a sentença houver transitado em julgado, à luz do disposto no parágrafo 
único do art. 741 do Código de Processo Civil, providenciar junto à Advocacia-Geral da União 
(AGU) para que seja estudada a plausibilidade de serem interpostos embargos à execução, até 
com intuito de esclarecer o alcance temporal das referidas decisões em relação às diversas datas-
base, sem prejuízo da busca de outras alternativas jurídicas para a impugnação (ou cessação de 
efeitos) das referidas decisões judiciais, a exemplo do previsto nos arts. 471, inciso I, e 485 do 
CPC e nas Súmulas nºs 97 e 170 do Superior Tribunal de Justiça”. 

 
9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Senhor Renato Oswaldo 

Fleischmann, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atribuindo ao item 9.5.16 do  Acórdão nº 
2.126/2005-TCU-1ª Câmara a seguinte redação: 

 
“9.5.16. revise a concessão dos quintos ou décimos concedidos aos servidores a seguir 

relacionados, transformados em vantagem pessoal pelo art. 15 da Lei n.º 9.527/1997, procedendo 
ao desconto das importâncias pagas indevidamente, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/1990: 
Renato Oswaldo Fleischmann - por ter recebido, até junho de 2002, 8/10 de CD-3, quando 
seriam devidos 6/10 de CD-4 e 2/10 de CD-3; Sérgio Luiz dos Santos Nascimento - por ter 
recebido, até dezembro de 2001, 10/10 de CD-3, quando seriam devidos 2/10 de CD-4 e 8/10 de 
CD-3; e Ceres Maria Torres Bonato - por ter recebido, durante alguns meses do exercício de 
2001, 10/10 de CD-3, quando seriam devidos 4/10 de CD-4 e 6/10 de CD-3”. 
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9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos 

recorrentes: Fundação Universidade Federal de Pelotas (FUFPel) e Renato Oswaldo Fleischmann. 
. 

 
 

10. Ata n° 18/2009 – 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 9/6/2009 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3071-18/09-1. 
13. Especificação do quorum: 
13.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Vilaça (Presidente), Valmir Campelo (Relator), Walton 
Alencar Rodrigues e Augusto Nardes. 
13.2. Auditores presentes: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira. 
 
 

MARCOS VINICIOS VILAÇA VALMIR CAMPELO 
Presidente Relator 

 
 

Fui presente: 
 
 

MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO 
Procurador 

 
 

 
 


