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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

TCU - 1ª Câmara 
Relator: Ministro Bruno Dantas 

 

ACÓRDÃO Nº 1398/2017 - TCU - 1ª Câmara 

 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, 

inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares 

com ressalva as contas dos responsáveis indicados no item 1.1, dando-lhes quitação, em razão das 

falhas descritas no item 1.7, e em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos: 

1. Processo TC-026.452/2015-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 

1.1. Responsáveis: Elmiro Santos Resende (937.617.328-72); José Francisco Ribeiro 

(023.697.368-10); Marlene Marins de Camargos Borges (480.851.036-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais 

(SECEX-MG). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Falhas motivadoras da ressalva das contas: ausência de laudos periciais atualizados 

para amparar os pagamentos relativos ao adicional de insalubridade no âmbito da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU); descumprimento do regime de dedicação exclusiva por 17 docentes da 

Faculdade de Medicina da UFU, em regime de dedicação exclusiva (DE), que possuíam outros 

vínculos laborais ou atividade com retribuição pecuniária, em desacordo com os arts. 20, § 2º, e 21 da 

Lei 12.772/2012; e falta de reavaliação dos elementos patrimoniais imobiliários e de depreciação do 

ativo imobilizado ao final do exercício; falhas na infraestrutura e na manutenção predial da UFU e 

não realização de inventários dos bens imóveis para os exercícios de 2013 e 2014; 

1.8. Determinar à Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, com a comprovação perante este Tribunal das providências adotadas: 

1.8.1. regularize a concessão do adicional de insalubridade aos servidores da UFU, em 

conformidade com a ON-SEGEP 6/2013, no sentido de evitar laudos desatualizados; concessão a 

ocupantes de função de chefia ou direção, sem amparo em laudo técnico individual; concessão do 

adicional, em grau máximo, sem amparo em laudo técnico que justifique o percentual; concessão a 

servidores que desempenham atividades predominantemente administrativas; e ainda a concessão 

sem amparo em laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos; 

1.8.2. conclua os trabalhos de apuração do descumprimento do regime de dedicação 

exclusiva por docentes da Faculdade de Medicina da UFU, convocando os docentes para realizar 

opção entre o regime de dedicação exclusiva ou as atividades com ele conflitantes, sem prejuízo da 

adoção das providências necessárias à quantificação e ressarcimento dos valores indevidamente 

percebidos; 

1.8.3. revise o cálculo e retifique os pagamentos do adicional previsto no art. 192, I, da 

Lei 8.112/1990, incluído nos proventos dos 90 servidores da Universidade indicados pela CGU, a 

partir de 8/11/2010, à luz do entendimento exarado por esta Corte mediante o Acórdão 2.638/2015- 

Plenário, providenciando ainda, nesse mesmo prazo, a restituição ao erário de eventuais valores 

pagos indevidamente e/ou o pagamento de diferenças de valores eventualmente pagos a menor a seus 

servidores; 

1.8.4. revise e retifique os pagamentos do revogado art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990, 

a partir de 8/11/2010, para os 192 servidores indicados pela CGU, à luz da interpretação adotada no 

Acórdão 2.638/2015-TCU-Plenário, providenciando ainda, nesse mesmo prazo, a restituição ao 
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erário de eventuais valores pagos indevidamente e/ou o pagamento de diferenças de valores 

eventualmente pagos a menor a seus servidores; 

1.9. Determinar ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 

União que faça constar, nas próximas contas a serem apresentadas pela UFU, relato e comprovação 

das providências adotadas com vistas ao efetivo cumprimento das determinações veiculadas no item 

1.8 e subitens; 

1.10. Recomendar à UFU que: 

1.10.1. implemente controles internos de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência 

de eventual infração ao cumprimento, por docentes, do regime de dedicação exclusiva, em afronta ao 

disposto no art. 20, § 2º, da Lei 12.772/2012, c/c o art. 14, inciso I, do Decreto 94.664/1987; 

1.10.2. atente para as normas previstas nos manuais dos sistemas SPIUnet e Siafi para 

registro contábil dos bens sob jurisdição da UFU e prover, de forma adequada, a estrutura 

administrativa e de recursos humanos para gerenciamento do patrimônio imobiliário da 

Universidade; 

1.10.3. informe no próximo relatório de gestão sobre o desfecho das ações para 

regularização da reavaliação dos elementos patrimoniais imobiliários e de depreciação do ativo 

imobilizado ao final do exercício, e também do inventário dos bens imóveis; 

1.11. Determinar à unidade instrutora de origem que monitore o cumprimento das 

presentes determinações. 

  

 


