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RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Djanira Maria Radamés de Sá 

(R002 – peça 38) contra o Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara (peça 30), o qual deu provimento parcial 

a Pedido de Reexame, interposto em face do Acórdão 7.609/2012-TCU-2ª Câmara (peça 3, p. 58-59). 

2. Reproduzo, a seguir, exame, conclusão e proposta de encaminhamento de auditora da Sefip 

(peça 64, p. 1-8), que contou com a anuência do corpo diretivo da Unidade Técnica (peça 65): 

INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Djanira Maria Radamés de Sá (R002 – peça 

38) contra o Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara (peça 30), o qual deu provimento parcial a Pedido 

de Reexame, interposto em face do Acórdão 7.609/2012-TCU-2ª Câmara (peça 3, p. 58-59). 

2. A decisão embargada, no que se refere à recorrente, foi exarada nos seguintes termos (peça 30): 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 

Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:  
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9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, conhecer do presente pedido de reexame, para, no 

mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a conferir ao subitem 9.5.3 do Acórdão 7.609/2012 - 

TCU - 2ª Câmara a seguinte redação:  

9.5.3. com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, providencie, no prazo de 30 

(trinta) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, a emissão de novos atos, livres das 

irregularidades apontadas nos autos, para que sejam submetidos à apreciação por este Tribunal, 

na forma do art. 260, caput, também do Regimento Interno do TCU, observando, para tanto, que o 

valor atual da parcela percebida a título de “quintos de FC” pelos interessados nos atos ora 

impugnados deve ser corrigido aplicando-se o entendimento descrito no Acórdão 4.447/2011 – 

TCU – 2ª Câmara, convertendo-se as respectivas parcelas em VPNIs, a ser atualizadas 

exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos; (grifos do original). 

HISTÓRICO 

3. Cuida-se, originalmente, de processo de aposentadoria no qual foi prolatado o Acórdão 

7.609/2012-TCU-2ª Câmara (peça 3, p. 58-59) que, entre outras deliberações, considerou ilegal o 

benefício da recorrente, tendo em vista a incorporação de parcelas de função comissionada (FC) 

nos valores estipulados pela Portaria-MEC 474/1987, com modificação da base de cálculo ao longo 

do tempo, devido à inclusão de vantagens posteriormente concedidas, contrariando entendimento 

desta Corte de Contas. 

4. Contra esse acórdão foi interposto Pedido de Reexame, o qual foi conhecido e parcialmente 

provido pelo Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, ora embargado. 

5. Em Despacho de 20/4/2015, o Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator do recurso Raimundo 

Carreiro admitiu os Embargos de Declaração “suspendendo-se os efeitos do item 9.1 do Acórdão 

recorrido”, nos termos propostos pela Serur e determinou o envio do presente processo a esta 

Secretaria para instrução de mérito (peça 44). 

6. Em instrução de 14/7/2015, esta Secretaria propôs o sobrestamento do presente processo “até a 

publicação do acórdão com o inteiro teor da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no 

recurso extraordinário 638.115, ante a possibilidade de que tal decisão possa aclarar o acórdão 

embargado” (peça 50, p. 5). Tal proposta foi acolhida pelo relator em despacho de 22/9/2015 (peça 

52). 

7. Em síntese, a embargante alega a existência de obscuridade na deliberação recorrida “no que 

tange à aplicação dos devidos reajustes, bem assim, com relação aos termos iniciais de aplicação 

dos comandos da decisão, o que resultou na elaboração de cálculo indevido pela Universidade 

Federal de Uberlândia e em consequente prejuízo à Embargante” (peça 38, p. 2). 

8. Aduz que a decisão recorrida determinou a aplicação do entendimento contido no Acórdão 

4.447/2011-TCU-2ª Câmara para a apuração do valor devido a título de quintos de FC, e que esse 

julgado é no sentido de que “as referidas parcelas sejam corrigidas tomando-se como parâmetro o 

valor devido em 04/09/2001” atualizadas, desde então, pelos reajustes gerais concedidos aos 

servidores públicos (peça 38, p. 3). 

9. Ao fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos a fim de aclarar a 

decisão (peça 38, p. 4). 

10. Em 16/4/2015, a embargante foi recebida em audiência pelo Exmo. Senhor Ministro Raimundo 

Carreiro que a encaminhou a esta Secretaria para que fossem sanadas dúvidas acerca do correto 

cumprimento do acórdão recorrido. 

11. Em 8/6/2015, a embargante juntou ao processo novo arrazoado (peça 47), por meio do qual 

discorda dos esclarecimentos obtidos na Sefip de que, a Gratificação de Estímulo à Docência 

(GED) não pode ser incluída na base de cálculo dos quintos de FC. 

12. Além disso, argumenta que: 

a) existe amparo legal e judicial para o pagamento de quintos de FC com base na Portaria-MEC 

474/1987, com modificação da base de cálculo ao longo do tempo, devido à inclusão de vantagens 
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posteriormente concedidas; 

b) a interpretação das regras sobre o assunto conduz à conclusão de que as FC nunca estiveram 

submetidas à transformação em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), e a sua 

base de cálculo deve observar a sistemática estabelecida na Portaria-MEC 474/1987; 

c) inexiste qualquer justificativa legal para a exclusão da GED, criada em julho de 1998, da base de 

cálculo dos quintos de FC; 

d) caso se entenda que o art. 62-A da Lei 8.112/1990, introduzido pela MP 2.225-45/2001, aplica-

se àqueles que incorporaram quintos de FC, “percebe-se a correção da decisão proferida pelo 

Ministro Relator no Acórdão TCU nº 69/2015”; 

e) ao adotar o entendimento firmado no Acórdão 4.447/2011, o cálculo dos quintos decorrentes da 

incorporação da FC-5, “deve dar-se pelo valor da remuneração do Professor Titular Doutor em 

regime de Dedicação Exclusiva vigente em 04 de setembro de 2001, acrescida de 30%, contendo-se 

nessa remuneração, por impossibilidade legal de sua exclusão, as parcelas denominadas GAE e 

GED”. 

EXAME TÉCNICO 

13. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da 

decisão recorrida, conforme preconiza o art. 34 da Lei 8.443/1992. 

14. A recorrente alega a existência de obscuridade no acórdão embargado. Entretanto, todas as 

alegações aduzidas limitam-se a retomar argumentos já apresentados e devidamente analisados nos 

relatórios e votos que conduziram à prolação dos acórdãos da 2ª Câmara 7.609/2012 e 69/2015. 

15. A pretensão da embargante é ver incluídas na base de cálculo da respectiva parcela de função 

comissionada, todas as vantagens posteriormente concedidas pelas reestruturações da carreira ao 

longo do tempo, por isso discorda dos esclarecimentos obtidos na Sefip de que a GED não pode ser 

incluída na base de cálculo dos quintos de FC. 

Considerações acerca da VPNI de quintos de FC calculada de acordo com a Portaria MEC 

474/1987 

16. De acordo com a firme jurisprudência deste Tribunal, é legítima a incorporação de quintos de 

FC com base nos critérios definidos pela Portaria 474/1987-MEC. Contudo, é ilegítima a inclusão 

na base de cálculo da vantagem os reajustes concedidos pelas leis subsequentes que reestruturaram 

as carreiras das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ao longo do tempo, a teor do 

Acórdão 1.283/2006-TCU-2ª Câmara. 

17. As sentenças judiciais que garantem a percepção das FC com base na Portaria 474/1987 do 

MEC não determinam que a vantagem do artigo 193 da Lei 8.112/1990 ou os quintos da função 

correspondente (art. 62 do mesmo diploma) devam ser calculados para sempre com base nos 

parâmetros da Portaria-MEC 474/1987, mesmo sobre novos planos de carreira, e incluindo 

vantagens criadas depois. Se as sentenças judiciais determinassem esse modo de cálculo, 

equivaleria a reconhecer direito adquirido a regime de vencimentos, o que é repelido pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do RE 241.884/ES: 

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. 

18. As sentenças judiciais limitam-se a coibir o decesso remuneratório decorrentes da 

transformação das FC em CD determinada pela Lei 8.168/1991. 

19. Vale lembrar que o cálculo das FC estava previsto no art. 2º da Portaria MEC 474/1987, o qual 

estabelecia que: 

Art. 2º As Funções Comissionadas são previstas no Anexo I, devendo ser exercidas em regime de 

tempo integral. 
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Parágrafo Único. A remuneração das Funções Comissionadas 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, acrescida dos percentuais a seguir especificados: 

FC-1 - 80% 

FC-2 - 65% 

FC-3 - 55% 

FC-4 - 40% 

FC-5 - 30% 

FC-6 - 20% 

20. Assim, o entendimento inicial desta Corte de Contas, era no sentido de que o valor da VPNI 

deve ser ajustado ao que era devido em 1º/11/1991, data de eficácia da Lei 8.168/1991. Contudo, 

vale mencionar que, considerando as alterações de moedas, ocorridas em julho de 1993 e junho de 

1994, até o presente momento não houve questionamento com relação à utilização do vencimento 

do professor titular, nas condições descritas pela Portaria MEC 474/1987, vigente em janeiro de 

1995, mês adotado como marco para fins de cálculo da referida VPNI.   

21. Dessa forma, e considerando o último entendimento apresentado, o qual vem sendo seguido 

atualmente por esta Corte de Contas em diversos Acórdãos (5.810/2012-TCU-1ª Câmara, 

4.736/2012-TCU-2ª Câmara, 582/2013-TCU-2ª Câmara, entre outros), e que a remuneração do 

professor titular composta do vencimento básico mais a Gratificação de Atividade Executiva 

(GAE), em janeiro de 1995, totalizava R$ 3.169,37, a tabela a seguir apresenta os cálculos da VPNI 

integral para cada FC: 

Função % 
Remuneração 

(*) 

Valor do 

acréscimo 

Total da VPNI 

em 1995 

Índices 

(**) 

Valor total da 

VPNI 

FC-1 80 3.169,37 2.535,49 5.704,86 1,04535 5.963,58 

FC-2 65 3.169,37 2.060,09 5.229,46 1,04535 5.466,61 

FC-3 55 3.169,37 1.743,15 4.912,52 1,04535 5.135,30 

FC-4 40 3.169,37 1.267,74 4.437,11 1,04535 4.638,34 

FC-5 30 3.169,37 950,81 4.120,18 1,04535 4.307,03 

FC-6 20 3.169,37 633,87 3.803,24 1,04535 3.975,72 

(*) Remuneração do Professor Titular com dedicação exclusiva e doutorado em janeiro/1995 - 

Vencimento mais GAE, no percentual de 160%, instituída pela Lei Delegada 13, de 27/8/1992, 

majorada pela Lei 8.676, de 13/7/1993. 

(**) aumentos lineares de 1995 a 2013 (1% + 3,5% = 1,01 x 1,035).  

22. Portanto, considerando que a embargante tem incorporado 10/10 da FC 5, o valor total da 

parcela a que faz jus é de R$ 4.307,03. Esse é exatamente o valor constante como devido à 

recorrente na Notificação nº 14/2013/DIRAP/DIAPP, expedida pela Diretoria de Administração de 

Pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, após a prolação do Acórdão 7.609/2013-TCU-2ª 

Câmara (peça 38, p. 6), bem como na prévia do contracheque do mês de abril de 2015 (peça 43, p. 

2). 

23. Registre-se que, no relatório do Acórdão 7.609/2013-TCU-2ª Câmara, em cujo voto o ilustre 

Relator, Ministro Augusto Nardes, concorda com o encaminhamento proposto pela Sefip, o qual foi 

referendado pelo Ministério Público junto ao TCU, consta os mesmos esclarecimentos acima 

consignados a respeito da forma correta de se efetuar o cálculo dos quintos de FC. Senão vejamos: 

Considerando o regime jurídico do pessoal docente das Escolas, em sua maioria celetista até o 

advento da Lei n° 8.112/90, a concessão da incorporação de função teve como marco inicial a 

vigência da Lei nº 8.911/94, ou seja, 12/07/1994. Nessa época, a remuneração do professor titular 

nas condições descritas pela Portaria nº 474/87, era composta do vencimento básico mais a 
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Gratificação de Atividade Executiva – GAE, no percentual de 160%, instituída pela Lei Delegada 

nº 13, de 27/08/1992, e majorada pela Lei nº 8.676, de 13/07/1993. Essa deve ser a base de cálculo 

utilizada para a composição das vantagens dos interessados, conforme descrito a seguir. 

Remuneração de Professor Titular com dedicação exclusiva e doutorado em janeiro/1995 

Vencimento mais GAE - R$ 3.169,37. A partir deste valor é acrescida a vantagem do percentual 

acima correspondente à respectiva FC e mais os reajustes ocorridos após aquela data, de 1% e 

3,5%, respectivamente. 

24. Também no voto condutor do Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, foram apresentados 

esclarecimentos a respeito do cálculo dos quintos de FC judicial. O relator, Exmo. Ministro 

Raimundo Carreiro, transcreve trechos das análises empreendidas pela Secretaria de Recursos 

(grifos inseridos):    

5.12. In casu, a UFU está fazendo uso inadequado das decisões judiciais para criar 

administrativamente direitos que delas não derivam. Cuida-se de verificar os limites de seus efeitos 

em face de disposição legal. Assim, para dar pleno cumprimento ao decidido pelo poder 

Judiciário faz-se necessário ajustar os valores das parcelas de quintos. Além do ajuste, é 

obrigatória sua transformação em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, a 

qual está sujeita somente aos reajustes gerais de remuneração dos servidores públicos 

federais, visto que o fundamento legal para a incorporação é o art. 62 da Lei 8.112/1990 c/c as 

disposições da Lei 8.911/1994, que regulamentou o referido dispositivo e revogou o inciso II 

do art. 7 da Lei 8.162/1991, o qual vedava a contagem de tempo de FC exercida, para fins de 

incorporação de quintos, à época em que os servidores eram regidos pela CLT. Em 

decorrência, não é possível acolher o desejo dos recorrentes de manter o valor atual da vantagem 

mesmo mantendo-se atos ilegais, posto que as decisões judiciais não estão sendo aplicadas 

devidamente pela UFU. 

25. Desse modo, não se sustentam as alegações da embargante de obscuridade na deliberação 

recorrida “no que tange à aplicação dos devidos reajustes, bem assim, com relação aos termos 

iniciais de aplicação dos comandos da decisão, o que resultou na elaboração de cálculo indevido 

pela Universidade Federal de Uberlândia e em consequente prejuízo à Embargante” (peça 38, p. 2). 

26. A jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que os embargos de declaração 

não se prestam à rediscussão de mérito da deliberação recorrida (Acórdãos 1.827/2011, 1.269/2015 

e 1.218/2015, do Plenário; 2.977/2015, 2.990/2015 e 3.445/2015, da 2ª Câmara; 2.780/2015 e 

1.496/2015, da 1ª Câmara). 

27. Portanto, não há obscuridade a ser esclarecida. Evidencia-se, na realidade, o inconformismo da 

embargante, sendo certo, no entanto, que os defeitos passíveis de serem corrigidos por meio dos 

declaratórios não se confundem com a apreciação do ato de forma contrária aos seus interesses. 

28. Desse modo, considerando que os presentes embargos já foram admitidos pelo Relator, Exmo. 

Ministro Raimundo Carreiro (peça 44), mas que é inadmissível acolher quaisquer dos pedidos do 

recurso, propõe-se, que, no mérito, sejam rejeitados. 

Considerações acerca da decisão do TCU no Acórdão 69/2015-2ª Câmara e do STF no RE 

638.115/CE  

29. Não obstante o acima expendido, conforme já registrado no histórico desta instrução, em 

14/7/2015, esta Secretaria propôs o sobrestamento do presente processo até a publicação do 

acórdão com o inteiro teor da decisão do STF proferida no recurso extraordinário (RE) 

638.115/CE, ante a possibilidade de que tal decisão pudesse aclarar o acórdão embargado (peça 50, 

p. 5). Tal proposta foi acolhida pelo relator em despacho de 22/9/2015 (peça 52).  

30. Naquela oportunidade, entendeu-se que essa seria a melhor solução, dado que o Acórdão 

69/2015-TCU-2ª Câmara, ora embargado, determina a aplicação do entendimento consubstanciado 

no Acórdão 4.447/2011, também da 2ª Câmara. Tal deliberação determina o ajuste das parcelas dos 

quintos de FC ao que era devido em 4/9/2001, data da publicação da Medida Provisória (MP) 

2.225-45/2001, em razão do entendimento desta Corte firmado por meio do Acórdão 2.248/2005-
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TCU-Plenário. 

31. A decisão do STF no âmbito do RE 638.115/CE foi no sentido de que “ofende o princípio da 

legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função 

comissionada no período entre 8.4.1998 – edição [publicação] da Lei 9.624/1998 – até 4.9.2001 

– edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 –, ante a carência de fundamento legal”. (Grifos 

inseridos). 

32. Essa decisão, com repercussão geral reconhecida em abril de 2011, discutia a possibilidade da 

incorporação de quintos por servidores públicos em razão do exercício de funções gratificadas no 

período compreendido entre a publicação da Lei 9.624/1998, em 8/4/1998, e da MP 2.225-45/2001, 

de 4/9/2001. 

33. Colaciona-se, a seguir, trecho do Informativo do STF nº 778 que esclarece os fundamentos da 

multicitada decisão (grifos inseridos): 

A decisão recorrida baseara-se no entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-

45/2001, em seu art. 3º, permitiria a incorporação dos quintos no período compreendido entre a 

edição da Lei 9.624/1998 e a edição da aludida medida provisória. O referido art. 3º transformara 

em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação das parcelas a que se 

referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911/1994 e o art. 3º da Lei 9.624/1998. Não se poderia 

considerar que houvera o restabelecimento ou a reinstituição da possibilidade de 

incorporação das parcelas de quintos ou décimos. A incorporação de parcelas remuneratórias 

remontaria à Lei 8.112/1990. Seu art. 62, § 2º, na redação original, concedera aos servidores 

públicos o direito à incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento à razão de um quinto por ano, até o limite de cinco quintos. A Lei 8.911/1994 

disciplinara a referida incorporação. Por sua vez, a Medida Provisória 1.195/1995 alterara a 

redação dessas leis para instituir a mesma incorporação na proporção de um décimo, até o limite de 

dez décimos. A Medida Provisória 1.595-14/1997, convertida na Lei 9.527/1997, extinguira a 

incorporação de qualquer parcela remuneratória, com base na Lei 8.911/1994, e proibira 

futuras incorporações. As respectivas parcelas foram transformadas em VPNI. A Lei 

9.527/1997 não teria sido revogada pela Lei 9.624/1998, pois esta seria apenas a conversão de 

uma cadeia distinta de medidas provisórias — reeditadas validamente — iniciada 

anteriormente à própria Lei 9.527/1997. Desde a edição da Medida Provisória 1.595-14/1997, 

portanto, seria indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias referentes a quintos 

ou décimos. Em suma, a concessão de quintos somente seria possível até 28.2.1995, nos termos do 

art. 3º, I, da Lei 9.624/1998, enquanto que, de 1º.3.1995 a 11.11.1997 — edição da Medida 

Provisória 1.595-14/1997 — a incorporação devida seria de décimos, nos termos do art. 3º, II e 

parágrafo único, da Lei 9.624/1998, sendo indevida qualquer concessão após 11.11.1997. Nesse 

quadro, a Medida Provisória 2.225/2001 não viera para extinguir definitivamente o direito à 

incorporação que teria sido revogado pela Lei 9.624/1998, mas somente para transformar em 

VPNI a incorporação das parcelas referidas nas Leis 8.911/1994 e 9.624/1998. Assim, o direito 

à incorporação de qualquer parcela remuneratória, fosse quintos ou décimos, já estaria 

extinto. O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, a permitir a 

incorporação de quintos ou décimos, somente seria possível por determinação expressa em lei. Em 

outros termos, a repristinação de normas dependeria de expressa determinação legal. Assim, se a 

Medida Provisória 2.225/2001 não repristinara expressamente as normas que previam a 

incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem 

remuneratória pessoal não prevista no ordenamento. Em conclusão, não existiria norma a 

permitir o ressurgimento dos quintos ou décimos levada a efeito pela decisão recorrida. 

34. Na mesma oportunidade, o STF “por maioria, modulou os efeitos da decisão para desobrigar a 

devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do 

relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente” (grifos 

inseridos). 

35. Na mesma sessão de 19/3/2015 foram julgados os Mandados de Segurança (MS) 22.423, 25.763 

e 25.845, que tratavam do mesmo tema. 
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36. Em 3/8/2015, foi publicado no Diário da Justiça, o inteiro teor da decisão do STF no RE 

638.115/CE. Contudo, em 12/8/2015, o Procurador-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot, 

protocolou naquela Suprema Corte, embargos de declaração em face do RE, mas ainda pendente de 

apreciação. No documento, o PGR opina pela ampliação da modulação dos efeitos do julgado, a 

fim de deixar claro que os servidores com incorporação administrativa há mais de cinco anos e 

também aqueles que incorporaram quintos por força de sentença transitada em julgado, decorrentes 

do exercício de funções comissionadas ou gratificadas, não devem ser atingidos pela decisão do 

STF. 

37. Neste Tribunal, em razão da decisão do STF no RE 638.115/CE, foi aprovado em sessão 

ordinária do Plenário – Ata nº 10, de 25/3/2015 –, após comunicação do Senhor Ministro Vital do 

Rêgo, a suspensão da apreciação de atos de concessão sujeitos a registro que contemplem a 

incorporação de quintos no período discutido no RE, até a publicação do inteiro teor do acórdão: 

Comunico a Vossas Excelências que na data de 19 de março de 2015, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF), por maioria dos votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 

638115, com efeitos de Repercussão Geral, que discutia a constitucionalidade da incorporação de 

quintos por servidores públicos em razão do exercício de funções gratificadas no período 

compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 (2 de abril de 1998) e a Medida Provisória 2.225-

45/2001 (4 de setembro de 2001), oportunidade em que ficou decidido, não ser possível a 

referida incorporação.  

No âmbito do TCU, essa decisão tem reflexos importantes, uma vez que o entendimento desta 

Corte, sobre o assunto, é no sentido de ser possível que a incorporação de quintos ocorresse 

até 4 de setembro de 2001, conforme decidido no Acórdão 2.248/2005- TCU – Plenário. 

Contudo, diante dessa recente decisão proferida pele Suprema Corte, em sede de Repercussão 

Geral, creio que, por medida de prudência, este Tribunal de Contas deva alinhar sua 

jurisprudência ao novo entendimento formulado pelo STF.  

Diante desse contexto, considerando que a mencionada decisão do STF ainda não foi 

publicada, e que, portanto, não se conhece seu inteiro teor, entendo ser conveniente que, de 

imediato, este Tribunal suspenda a apreciação de atos de concessão sujeitos a registro que 

contemplem incorporação de quintos no período de 2 de abril de 1998 a 4 de setembro de 

2001. Dessa forma, esta Corte evitaria ter que revisar de ofício eventuais Acórdãos pela legalidade 

do registo desses atos, que, por força da Súmula vinculante nº 3 do STF e do art. 260, § 2º, do RI-

TCU, possuem procedimento mais demorado e trabalhoso. (Grifos inseridos). 

(...) 

38. Posteriormente, após a publicação do inteiro teor da decisão do STF no mencionado RE, o 

ilustre Ministro Vital do Rêgo fez nova comunicação ao Plenário do TCU – Ata nº 31 –, de 

5/8/2015, apresentando “Questão de Ordem para tornar sem efeito, parte da comunicação, 

submetida a este colegiado, na Sessão Plenária de 25/3/2015, no que se refere à suspensão da 

apreciação de atos de concessão alcançados pela decisão ora tratada.” 

39. Desde então, alguns acórdãos foram proferidos aplicando-se o entendimento do STF no RE 

63.115/CE, a exemplo dos Acórdãos 2.444/2015-TCU-Plenário, 5.380/2016-TCU-2ª Câmara e 

8.788/2016-TCU-2ª Câmara. Neste último, prolatado na sessão de 2/8/2016, o ilustre relator, 

Ministro Augusto Nardes, deixou assentado em seu voto que (grifos inseridos): 

3. A questão fulcral a ser enfrentada já se encontra pacificada no âmbito desta E. Corte, qual 

seja, de que a incorporação de quintos é possível até a data de publicação da Lei 9.624/1998, 

ocorrida em 8/4/1998. Este entendimento está escorado no decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal, no RE 638.115/CE, e em recente jurisprudência do TCU (Acórdão 2.444/2015-TCU-

Plenário, relator Ministro André Luis de Carvalho e Acórdão 5.380/2016-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro Vital do Rêgo). 

40. Portanto, no caso concreto em exame, cabe, no mérito, rejeitar os presentes embargos de 

declaração, por não conter nenhuma obscuridade a ser aclarada. 

41. Além disso, e por todo o exposto, propõe-se que o Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, ora 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 018.575/2009-2 

 

8 

 

embargado – prolatado em sede de Pedido de Reexame – seja desconstituído, uma vez que 

determina a aplicação do entendimento descrito no Acórdão 4.447/2011-TCU-2ª Câmara, para 

ajuste das parcelas dos quintos de FC ao que era devido em 4/9/2001, data da publicação da 

Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001, entendimento rechaçado pelo STF no RE 638.115/CE, por 

considerá-lo uma ofensa ao princípio da legalidade. 

42. Em razão disso, propõe-se que o presente processo seja encaminhado à Serur para reanálise do 

Pedido de Reexame, à luz do entendimento do STF no RE 638.115/CE e nos recentes Acórdãos 

deste Tribunal 2.444/2015-Plenário, 5.380/2016-2ª Câmara e 8.788/2016-2ª Câmara. 

43. Registre-se que a primeira decisão deste Tribunal no presente processo, Acórdão 7.609/2012-

TCU-2ª Câmara, está em consonância com tal entendimento do STF. 

44. Por fim, propõe-se, ainda, levantar o sobrestamento do presente processo, tendo em vista a 

cessação dos motivos que o determinaram.  

CONCLUSÃO 

45. Conclui-se, portanto, que não há obscuridade no julgado, mas mero inconformismo da 

recorrente. Desse modo, considerando que o presente recurso já foi admitido pelo relator (peça 44), 

propõe-se que, no mérito, seja rejeitado. 

46. Propõe-se, também, a desconstituição do Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, por estar em 

desacordo com o entendimento do STF no RE 638.115/CE, e nos recentes Acórdãos deste Tribunal 

2.444/2015-Plenário, 5.380/2016-2ª Câmara e 8.788/2016-2ª Câmara. Em razão disso, o Pedido de 

Reexame deve ser reanalisado pela Serur à luz desse novo entendimento. 

47. Propõe-se, ainda, levantar o sobrestamento do presente processo, tendo em vista a cessação dos 

motivos que o determinaram. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

48. Ante o exposto, e considerando que os presentes embargos já foram admitidos pelo Ministro-

Relator Raimundo Carreiro (peça 44), com fundamento no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443/1992 e no 

artigo 287, § 3º, do RI/TCU, submete-se o presente processo ao seu Gabinete propondo: 

a)  levantar o sobrestamento, tendo em vista a cessação dos motivos que o determinaram; 

b) rejeitar, no mérito, os embargos de declaração opostos pela Sra. Djanira Maria Radamés de Sá; 

c) desconstituir o Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, por estar em desacordo com o entendimento 

do STF no RE 638.115/CE, e nos recentes Acórdãos deste Tribunal 2.444/2015-Plenário, 

5.380/2016-2ª Câmara e 8.788/2016-2ª Câmara, e, em consequência, determinar à Secretaria de 

Recursos deste Tribunal, a reanálise do Pedido de Reexame à luz desse novo entendimento; 

d) dar ciência da decisão que vier a ser proferida à embargante e à Fundação Universidade Federal 

de Uberlândia. 

É o Relatório.  
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VOTO 

Conforme consignado no relatório precedente, os presentes Embargos de Declaração foram 

opostos por Djanira Maria Radamés de Sá contra o Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, o qual deu 

provimento parcial a Pedido de Reexame, interposto em face do Acórdão 7.609/2012-TCU-2ª Câmara. 

2. De início, cumpre levantar o sobrestamento deste processo, uma vez que já cessaram os 

motivos que o determinaram, e conhecer do recurso por estarem preenchidos os requisitos de 

admissibilidade previstos nos artigos 32, II, e 34 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. 

3. Em sua peça recursal, a embargante alega, em síntese: a) obscuridade na deliberação 

recorrida “no que tange à aplicação dos devidos reajustes, bem assim, com relação aos termos iniciais 

de aplicação dos comandos da decisão, o que resultou na elaboração de cálculo indevido pela 

Universidade Federal de Uberlândia e em consequente prejuízo à Embargante”; b) que a decisão 

recorrida determinou a aplicação do entendimento contido no Acórdão 4.447/2011-TCU-2ª Câmara 

para a apuração do valor devido a título de quintos de FC, e que esse julgado é no sentido de que “as 

referidas parcelas sejam corrigidas tomando-se como parâmetro o valor devido em 04/09/2001” 

atualizadas, desde então, pelos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos; c) que discorda do 

entendimento da Sefip de que a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) não pode ser incluída na 

base de cálculo dos quintos de FC; d) que existe amparo legal e judicial para o pagamento de quintos 

de FC com base na Portaria-MEC 474/1987, com modificação da base de cálculo ao longo do tempo, 

devido à inclusão de vantagens posteriormente concedidas; e) que a interpretação das regras sobre o 

assunto conduz à conclusão de que as FC nunca estiveram submetidas à transformação em Vantagem 

Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), e a sua base de cálculo deve observar a sistemática 

estabelecida na Portaria-MEC 474/1987; f) que inexiste qualquer justificativa legal para a exclusão da 

GED, criada em julho de 1998, da base de cálculo dos quintos de FC; g) que caso se entenda que o art. 

62-A da Lei 8.112/1990, introduzido pela MP 2.225-45/2001, aplica-se àqueles que incorporaram 

quintos de FC, “percebe-se a correção da decisão proferida pelo Ministro Relator no Acórdão TCU nº 

69/2015”; h) que ao adotar o entendimento firmado no Acórdão 4.447/2011, o cálculo dos quintos 

decorrentes da incorporação da FC-5, “deve dar-se pelo valor da remuneração do Professor Titular 

Doutor em regime de Dedicação Exclusiva vigente em 04 de setembro de 2001, acrescida de 30%, 

contendo-se nessa remuneração, por impossibilidade legal de sua exclusão, as parcelas denominadas 

GAE e GED”. 

4. No mérito, incorporo às minhas razões de decidir a análise realizada pela Sefip acerca das 

alegações da embargante, as quais se limitam a retomar argumentos já apresentados e devidamente 

analisados nos relatórios e votos que conduziram à prolação dos acórdãos da 2ª Câmara 7.609/2012 e 

69/2015. 

5. Uma vez que é incabível a rediscussão do mérito da matéria já decidida neste processo, 

segundo reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal – Acórdãos 92/2004 e 328/2004, ambos de 

Plenário, bem como da Corte Constitucional – RE 327.376/PR, DJ 12/6/2002; AI 423.108 AgR-

ED/DF, DJ 18/2/2005; AI 455.611 AgR-ED/RS, DJ 18/2/2005; e AI 488.470 AgR-ED/RS, DJ 

18/2/2005, resta negar provimento aos presentes embargos. 

6. No que diz respeito à proposta da Sefip para desconstituição do Acórdão 69/2015-TCU-2ª 

Câmara, entendo que a alternativa apropriada ao caso será a restituição destes autos à Sefip para, nos 

termos do art. 260, § 2º, do RI/TCU, iniciar procedimento de revisão de ofício do Acórdão 69/2015-

TCU-2ª Câmara, já que viola a ordem jurídica, em face do entendimento firmado pelo STF no RE 

638.115/CE, in verbis: 
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“ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício 

de função comissionada no período entre 8.4.1998 – edição [publicação] da Lei 9.624/1998 – até 

4.9.2001 – edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 –, ante a carência de fundamento legal”. 

Posto isso, voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao 

colegiado. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 4 de abril de 2017. 

 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 3586/2017 – TCU – 2ª Câmara 

 

1. Processo TC 018.575/2009-2.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria).  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Achiles Alves Barreto (013.104.966-68); Anauí Machado de Rezende (090.144.546-

00); Damião Manoel da Silva (190.927.176-49); Djanira Maria Radamés de Sá Ribeiro (458.057.176-

20); Evandro Silva Martins (336.193.448-68); Jacy Pereira Guimarães (009.841.671-53); Jane de 

Fátima Silva Rodrigues (240.247.326-68); Jefferson Ildefonso da Silva (608.416.568-00); José Pires 

de Oliveira (007.860.986-00); Luiz Renato Santos (064.197.806-59); Maria José da Cunha 

(182.227.906-25); Marnia Aguida Cavalcanti (028.085.524-91); Neusa Abadia da Silva (460.391.806-

25); Nilvio de Oliveira Batista (013.102.756-53); Paulo Marçal (007.857.506-06); Paulo Marçal 

(007.857.506-06); Roberto Heleno Paes (211.080.136-00); Vera Lucia Nasser (061.141.051-68); 

Waldoir Ramos Rodrigues (182.889.286-68); William Osvaldo Pinheiro Costa (238.453.768-72) 

3.2. Recorrente: Djanira Maria Radamés de Sá (458.057.176-20). 

4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

8. Representação legal: 

8.1. Maria Alice Vega Deucher Brollo, (118.599 OAB/SP) e outros; Djanira Maria Radamés de Sá 

(22.285 OAB/MG); Juliana Pedrosa Monteiro (90.788/OAB-MG), representando William Osvaldo 

Pinheiro Costa e Djanira Maria Radamés de Sá. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por 

Djanira Maria Radamés de Sá contra o Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara, o qual deu provimento 

parcial a Pedido de Reexame, interposto em face do Acórdão 7.609/2012-TCU-2ª Câmara; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 

Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 

8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 

9.1. levantar o sobrestamento destes autos; 

9.2. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Djanira Maria Radamés de Sá para, 

no mérito, negar-lhes provimento; 

9.3. restituir os presentes autos à Sefip para, nos termos do art. 260, § 2º, do RI/TCU, 

iniciar procedimento de revisão de ofício do Acórdão 69/2015-TCU-2ª Câmara por violar a ordem 

jurídica, em face do entendimento firmado pelo STF no RE 638.115/CE; 

9.4. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, 

à embargante e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 

 

10. Ata n° 14/2017 – 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 2/5/2017 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3586-14/17-2. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: José Múcio Monteiro (Presidente), Augusto Nardes e Aroldo Cedraz 

(Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Subprocuradora-Geral 

 

 

 


