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GRUPO II – CLASSE III – 2ª CÂMARA 

TC 003.409/2017-1  

Natureza: Relatório de Auditoria. 

Unidade: Universidade Federal de Uberlândia - UFU/MEC. 

Responsáveis: Elmiro Santos Resende (CPF 937.617.328-72) e José 

Francisco Ribeiro (CPF 023.697.368-10). 

Representação legal: não há. 

 

SUMÁRIO: AUDITORIA DE CONFORMIDADE. 

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS RELACIONADOS 

A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR FUNDAÇÕES DE 

APOIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS JUSTIFICATIVAS DE 

UM RESPONSÁVEL. MULTA AO OUTRO. DETERMINAÇÕES. 

 

RELATÓRIO 

 

 Adoto como parte do relatório a instrução inicial da Secretaria de Controle Externo no Estado 

de Minas Gerais - Secex/MG, cuja proposta de encaminhamento foi acolhida pelos dirigentes daquela 

unidade técnica (peças 4-6): 

“INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de Relatório de Auditoria na Fundação Universidade Federal de Uberlândia, para 

verificar a aderência à legislação aplicável acerca do relacionamento entre a referida universidade e suas 

fundações de apoio. 

2. O presente processo foi autuado em atendimento ao Despacho da Exma. Ministra Relatora, conforme 

consta do item 6, alínea ‘b’ (peça 1), para a proposição de audiência de responsáveis da Fundação Universidade 

Federal de Uberlândia, em face de irregularidades identificadas em fiscalização promovida pela Secex-MG no 

2º semestre de 2016, objeto do processo TC 024.413/2016-0. 

HISTÓRICO  

3. Após efetuar a análise de riscos e da materialidade pertinentes às 11 universidades federais mineiras, 

dentre as 17 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) localizadas no estado de Minas Gerais, definiu-se 

como objeto de fiscalização as instituições Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fundação 

Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

4. Os resultados da fiscalização de número Fiscalis 372/2016 foram consignados no processo TC 

024.413/2016-0, peça 40. O aludido relatório de auditoria compõe a peça 2 destes autos.  

5. Os trabalhos de fiscalização identificaram sete achados, dos quais três concernem simultaneamente à 

UFMG, Ufop e UFU. Dentre os seis achados pertinentes à UFU, três constituíram objeto de propostas de 

determinação (itens II.4, II.5 e II.7, do relatório de auditoria), e para os demais, abaixo transcritos, considerou-se 

que deveriam fundamentar a realização de audiência dos responsáveis, preliminarmente à proposição de 

eventuais determinações: 

‘II.1. A IFES não considera, para fins de observância do ‘teto’ remuneratório constitucional, os 

valores pagos pelas FAPs aos servidores da universidade. 

(...)  

32. No âmbito do processo de Produção de Conhecimento iniciado em fins de 2015, apurou-se que a 

UFMG, a Ufop e a UFU não possuíam controles visando observar o limite remuneratório estabelecido 

no art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010, e no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Por 

oportunidade da presente auditoria, verificou-se que essa situação permanecia inalterada. 

33. Não obstante, a UFMG e a UFU buscaram demonstrar evolução na adoção de medidas tendentes 

a implementar controles.  

(...) 

35. Por sua vez, em Jan./2016 a UFU manifestou-se da seguinte forma (peça 33, p. 9, item 1, ‘a’; e p. 

11, item 1): 
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(...)ressaltamos, que a Universidade Federal de Uberlândia - UFU, está em fase de 

implantação/implementação do Sistema de Convênios - SICONV do Governo Federal para 

gerenciamento dos convênios que são executados em suas fundações de apoio. Esta implementação 

possibilitará o controle de eventuais pagamentos a servidores do seu quadro em face da observância do 

'teto' remuneratório constitucional. Paralelamente a UFU também está desenvolvendo um sistema de 

controle dos seus fluxos operacionais para execução de convênios(...) Nesta questão, este sistema 

possibilitará que eventuais pagamentos a servidores previstos nos projetos e planos de trabalho obedeça 

rigorosamente a legislação vigente. 

35.1. Em resposta ao Ofício de Requisição 02-372/2016-UFU, a IFES informou, em síntese, que a 

implantação do SICONV foi paralisada em junho em razão do falecimento do técnico responsável pelo 

assunto, tendo sido retomada em agosto. Ademais, aduziram: ‘O destaque que fazemos é que devido a 

mudança de gestor institucional a partir do próximo exercício, essa demanda de implantação e 

implementação do SICONV, tem o compromisso de ser realizada ainda no primeiro semestre de 2017’ 

(peça 33, p. 13, ‘a’; e p. 14, ‘a’). 

(...) 

37. Posto isso, conclui-se pela inexistência de medidas efetivas para evitar a extrapolação 

remuneratória em comento, situação que possibilitou a ocorrência de pagamentos indevidos a servidores 

dessas universidades, conforme será abordado no tópico II.2 desta instrução. 

(...) 

II.2. A IFES pagou valores superiores ao ‘teto’ remuneratório constitucional, quando considerados 

pagamentos das FAPs aos servidores da universidade. 

(...) 

38. Constatou-se, nas três IFES, a realização de pagamentos acima do ‘teto’ remuneratório 

constitucional, quando considerado o somatório do salário do servidor, a cargo do MEC/IFES, e os 

valores pagos pelas FAPs, a título de bolsa e/ou retribuição pecuniária, em contraposição ao 

estabelecido no art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010, e no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

39. As ocorrências foram identificadas pelo cruzamento entre informações fornecidas pelas IFES e 

aquelas disponíveis no sítio eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br, mantido pela Controladoria 

Geral da União. Para cada servidor que recebeu bolsa e/ou retribuição financeira das FAPs, foram 

somadas as respectivas remunerações básicas provenientes da IFES. Tomou-se por limite o valor de R$ 

33.763,00, estipulado na Lei 13.091/2015. O período analisado compreendeu os meses de janeiro de 

2015 a julho de 2016. 

(...) 

42. A UFU não apresentou esclarecimento visando refutar as ocorrências identificadas (peça 49, p. 

25, ‘c’; e p. 27, ‘c’). 

43. Após o expurgo da ocorrência justificada pela Ufop, remanesceram pagamentos acima do limite 

remuneratório constitucional para 150 servidores, perfazendo R$ 2.988.842,61, com a seguinte 

distribuição: 140 servidores da UFMG, no montante de R$ 2.533.602,70; um servidor da Ufop, no 

montante de R$ 8.253,00; e nove servidores da UFU, no montante de R$ 446.986,91. 

44. Destaca-se que apenas um dos casos ocorridos na Universidade Federal de Uberlândia alcança      

R$ 256.039,20, e representa o valor integral obtido pelo docente daquela universidade em projetos 

gerenciados por FAP no período analisado, tendo em vista que o servidor possui remuneração acima do 

teto constitucional, sujeitando-a a desconto mensal pela Universidade Federal de Uberlândia. 

45. Posto isso, cabe ressaltar duas situações que podem resultar em alteração dos valores encontrados 

acima do ‘teto’ remuneratório constitucional: 

a) casos de pagamentos mensais acumulados de bolsa e/ou retribuição pecuniária pelas FAPs, a serem 

eventualmente demonstradas pelas IFES; 

b) a forma de aprovação do Projeto de Lei da Câmara 27/2016, o qual dispõe sobre o subsídio do 

Ministro do Supremo Tribunal Federal referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, e dá 

outras providências, tendo em vista a possibilidade de alteração retroativa do ‘teto’ constitucional, de 

modo a abarcar alguns meses de 2016 em que este trabalho utilizou o limite de R$ 33.763,00. 

46. A situação encontrada demonstra que a inexistência de controle resultou no efetivo pagamento de 

remuneração acima do limite constitucional, requerendo a implementação de procedimento visando 

evitar novas ocorrências.’ (grifo nosso) 

6. A peça 3, p. 23, apresenta a lista de servidores da UFU cujas remunerações mensais ultrapassaram o 
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limite constitucional, no período de Jan./2015 a Jul./2016. 

7. Feito este aparte, transcreve-se o terceiro achado que fundamentará a proposta realização de audiência. 

‘II.3. Atraso de repasses devidos à IFES em razão de ressarcimento institucional, os quais, quando 

efetuados, não são atualizados monetariamente 

(...) 

47. Em razão de dificuldades financeiras da Fundação de Apoio Universitário da Universidade 

Federal de Uberlândia, nos últimos anos houve retenção de valores devidos à IFES, a título de 

ressarcimento pela utilização de bens e serviços da IFES e de contribuição ao fundo institucional. Tais 

valores foram parcialmente recolhidos durante o exercício de 2016, todavia sem atualização monetária, 

representando efetiva perda para a universidade. 

48. Da documentação apresentada à equipe de auditoria, consta expediente emitido pela FAU em 

23/8/2016, encaminhado ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração, solicitando a apreciação da 

UFU para a realização do repasse parcelado de débitos. Desse documento extrai-se o excerto (peça 41, 

p. 1): 

Em resposta ao OF/PRPLA/010/2016, datado de 17 de junho de 2016, detalhamos, na tabela abaixo, os 

valores devidos e repassados à Universidade Federal de Uberlândia nos anos base de 2013, 2014 e 

2015: 

Período de 2013 a 2015 

Valor Arrecadado de 2013 a 

2015 

R$ 885.661,06 

Valor Repassado de 2013 a 

2015 

R$ 392.222,69 

Valor devido de 2013 a 2015 R$ 493.438,37 

49. Esclarecemos que o ‘Valor Repassado de 2013 a 2015’, no montante de R$ 392.222,69, foi 

efetuado em duas parcelas: a primeira, em 25/4/2013, no valor de R$ 352.753,23; a segunda em 

13/5/2015, no valor de R$ 39.469,41 (peça 41, p. 2-5). 

50. Quanto à primeira parcela, também foi apresentado à equipe de auditoria o Memorando Interno 

50/2013, que dispõe (peça 41, p. 6): 

Solicito autorização para o recolhimento junto à UFU, conforme GRU em anexo, no valor de              R$ 

352.753,28... O valor é oriundo da realização de cursos especialização/extensão, projetos de pesquisa, 

prestação de serviços e outras atividades acadêmicas, no período de 01/01/2012 a 17/11/2012. 

O recolhimento refere-se ao ressarcimento pela utilização de bens e serviços da Universidade e a 

contribuição ao Fundo Institucional... (grifo nosso) 

51. Além disso, cabe observar que após a expedição do ofício emitido pela FAU em 23/8/2016, a 

fundação providenciou o pagamento de mais duas parcelas, nos valores de R$ 193.438,37 e 

R$ 150.000,00, respectivamente em 21/9/2016 e 21/10/2016 (peça 41, p. 7-10). 

52. Posto isso, verificou-se: 

a) os valores têm sido ressarcidos à universidade apenas nominalmente, sem atualização monetária, de 

forma a caracterizar renúncia de receita pela IFES. A ausência de atualização monetária pode ser 

verificada, por exemplo, nas Guias de Recolhimento da União – GRU, que apenas especificam o valor 

principal do débito, não indicando qualquer outro tipo de acréscimo (peça 41, p. 3, 5, 8 e 10); 

b) o valor de R$ 352.753,23, pago em 25/4/2013, refere-se a período do exercício de 2012; assim, em 

princípio não pode servir de base para abatimento de quantias arrecadadas entre 2013 e 2015. 

53. Ademais, com pertinência ao item ‘b’ acima, na reunião de encerramento da fiscalização, o então 

Vice-Reitor da UFU, Professor Eduardo Nunes Guimarães, esclareceu que a FAU buscava liquidar os 

débitos relativos à gestão pertinente ao período de 2013 a 2016, contudo, ainda havia parcelas 

pendentes da gestão anterior, de 2008 a 2012. A equipe de auditoria buscou maiores informações após 

as conclusões de trabalho de campo, todavia as respostas não foram elucidativas (peça 41, p. 12-13). 

Assim, entende-se necessário que a universidade revise os valores pagos e ainda pendentes de 

pagamento, de forma a contemplar sua atualização monetária. 

54. Por fim, com relação ao período de 1º/1/2016 a 1º/9/2016, informa-se haver valores a serem 

recolhidos no montante de 216.926,13’ (peça 41, p. 11). 

7.1. Acerca da irregularidade em comento e tendo em vista a remessa do relatório preliminar de auditoria para 

manifestação dos gestores, entende-se pertinente reproduzir a posição externada pela atual administração da 
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UFU, que sucedeu a precedente a partir de Dez./2016, representada por seu novo Reitor, Sr. Valder Steffen 

Júnior, seguida pela posição da equipe de auditoria. 

5.3.1.1 No que diz respeito à atualização dos valores, tal providência não foi implementada ante a falta 

de previsão legal específica, uma vez que o art. 6º da Lei n.º 8.958 não prevê tal correção. 

(...) 

79.1. Análise da equipe de auditoria. Mesmo que fosse possível ao legislador prever todas as 

circunstâncias factíveis, não seria conveniente consigná-las na norma legal. Dessa forma, considera-se 

natural que o aludido art. 6º da Lei 8.958/1994 tenha se limitado a estipular a necessidade de ressarcir a 

IFES quando da utilização de seus bens e serviços, no âmbito de projetos gerenciados por fundação de 

apoio. Nesse sentido, pressupõe-se que o ressarcimento deve ser tempestivo. Assim, deduz-se que o 

legislador não se preocupou em aventar a possibilidade de atraso do repasse à IFES, ou de outras 

possíveis situações.  

79.2. Lembra-se que, na situação retratada no achado II.3, uma das fundações de apoio da UFU reteve, 

por anos, os valores a serem recolhidos à IFES a título de ressarcimento, em razão da utilização de seus 

bens e serviços, quando da execução de projetos gerenciados pela FAP. Tendo por base o princípio da 

razoabilidade, não se vislumbra como tais quantias possam ser intempestivamente repassadas à IFES 

sem atualização monetária, em nítido prejuízo à universidade, sobretudo considerando o montante dos 

recursos em comento, bem como o extenso lapso entre o ‘fato gerador’ do ressarcimento e as 

correspondentes datas de recolhimento, afora os valores ainda pendentes de devolução.  

79.3. A respeito do tema transcreve-se excerto da Decisão 1122/2000-TCU-Plenário, citando posição do 

STJ ao apreciar o Recurso Especial nº 43.046-1/SP:  

A sistemática da correção monetária dos débitos oriundos de decisão judicial positivada pela Lei nº 

6.899, de 8 de abril de 1981 constitui mero princípio jurídico, aplicável a relações jurídicas de todas as 

espécies e de todos os ramos do direito.  

É ressabido que o reajuste monetário visa exclusivamente a manter no tempo o valor real da dívida, 

mediante a alteração de sua expressão nominal. Não gera acréscimo ao valor nem traduz sanção 

punitiva. Decorre do simples transcurso temporal, sob regime de desvalorização da moeda. 

79.4. Na situação em apreço, considera-se que os valores retidos pela fundação de apoio constituem 

dívida para com a universidade, e sua devolução sem atualização monetária caracteriza enriquecimento 

sem causa da FAP. Nesse escopo, considera-se pertinente aplicar subsidiariamente o disposto do Código 

Civil (Lei 10.406/2002): 

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 

8. Posto isso, e tendo em vista o despacho ministerial (TC 014.170/2016-7, peça 6, item 6, alínea ‘b’), 

passa-se a buscar a identificação dos responsáveis pelas irregularidades acima elencadas. 

EXAME TÉCNICO 

9. A ausência de controle visando que a IFES considerasse, nos cálculos para observância do ‘teto’ 

remuneratório constitucional, os valores pagos pelas fundações de apoio aos servidores da universidade, objeto 

do achado II.1, possibilitou o pagamento acima do limite constitucional, objeto do achado II.2.  

9.1. Assim, entende-se que tais irregularidades podem ser tratadas em conjunto, para fins de realização de 

audiência dos responsáveis. Preliminarmente, buscou-se verificar a existência de norma interna da UFU que 

indicasse o setor competente por estabelecer controle visando observar a regra disposta no Decreto 7.423/2010, 

art. 7º, § 4º, contudo, não foi encontrado norma com a aludida indicação.  

9.2. Nesse contexto, considera-se que o Reitor da UFU foi omisso em regulamentar e atribuir competência a 

setor específico da universidade, para que fosse instituído e realizado, tempestivamente, o controle do limite 

remuneratório constitucional previsto no Decreto 7.423/2010, art. 7º, § 4º. Ademais, entende-se caracterizada a 

falha de supervisão, pois mesmo tendo sido o decreto editado em 2010, durante a gestão do responsável 

(21/12/2012 a 21/12/2016, peça 3, p. 24-25), não foi implementado qualquer controle que evitasse a realização 

de pagamentos indevidos dessa natureza.   

9.3. Portanto, a seguir são detalhados os aspectos inerentes à proposta de realização de audiência do 

responsável (também constante na matriz de responsabilização que compõe o Anexo I desta instrução): 

a) irregularidade: ausência de controle visando que a IFES considerasse, nos cálculos para observância 

do ‘teto’ remuneratório constitucional, os valores pagos pelas fundações de apoio aos servidores da 

universidade, resultando no efetivo pagamento acima do limite constitucional;   
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b) situação encontrada: não obstante o art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010, estipular que ‘O limite 

máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não 

poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da 

Constituição’, a administração da UFU não providenciou a implementação de controle para o atendimento da 

norma; 

c) objeto: procedimentos adotados pela universidade para evitar pagamentos acima do ‘teto’ 

constitucional; 

d) critérios: Constituição Federal, art. 37, inciso XI, Decreto 7.423/2010, art. 7º, § 4º, e Lei 13.091/2015, 

art. 1º. 

e) evidências: Ofício 3125/2015-TCU/SECEX-MG e correspondente resposta (peça 3, p. 1, item 1, ‘a’; e 

p. 3, item 1), Ofício de Requisição 02-372/2016-UFU e correspondente resposta (peça 3, p. 5, ‘a’ e ‘c’; p. 6-7, 

‘a’ e ‘c’), lista de servidores cujas remunerações mensais ultrapassaram o limite constitucional (peça 3, p. 23);  

f) efeito real: prejuízos gerados por pagamentos indevidos;   

g) responsável: Elmiro Santos Resende (CPF 937.617.328-72), Reitor da Fundação Universidade 

Federal de Uberlândia no período de 21/12/2012 a 21/12/2016, pois foi omisso em atribuir competência a setor 

da universidade, para que, tempestivamente, fosse instituído controle do limite remuneratório constitucional 

previsto no Decreto 7.423/2010, art. 7º, § 4º. Ademais, entende-se caracterizada falha de supervisão, pois 

mesmo tendo sido o decreto editado em 2010, durante toda a gestão do responsável (21/12/2012 a 21/12/2016) 

não foi implementado controle visando atender a aludida norma, o que resultou no pagamento de 

remunerações acima do limite constitucional, considerando o período analisado pela equipe de auditoria do 

TCU (Jan./2015 a Jul./2016); 

h) proposta de encaminhamento: audiência. 

10. Quanto ao achado II.3, consultando os pedidos formulados pela Fundação de Apoio Universitário, em 

23/8/2016 e 6/10/2016, em que solicita a apreciação da UFU para realização de repasses (peça 3, p. 8 e 18), 

verifica-se que tais expedientes foram encaminhados ao Sr. José Francisco Ribeiro (CPF 023.697.368-10), Pró-

reitor de Planejamento e Administração da UFU.  

10.1. Consulta ao Siafi (transação ‘conagente’) demonstra que tal servidor consta do rol de responsáveis, desde 

21/12/2012, tendo a natureza de responsabilidade de nº 138, cuja descrição é ‘responsável por coordenar, 

supervisionar e executar atos de gestão financeira necessários para a atividade da unidade’ (peça 3, p. 21-22). 

10.2. Assim, entende-se que competia ao aludido Pró-reitor de Planejamento e Administração apontar a 

necessidade de incidência de atualização monetária sobre os valores intempestivamente recolhidos à IFES. 

Portanto, será proposta a realização de audiência, de acordo com o detalhamento a seguir (também constante na 

matriz de responsabilização que compõe o Anexo I desta instrução): 

a)  irregularidade: ausência de atualização monetária de valores intempestivamente repassados à IFES 

em razão da previsão de ressarcimento institucional previsto no art. 6º da Lei 8.958/1994;  

b)  situação encontrada: em vista de dificuldades financeiras da Fundação de Apoio Universitário da 

Universidade Federal de Uberlândia, nos últimos anos houve retenção de valores devidos à IFES, a título de 

ressarcimento pela utilização de bens e serviços da universidade e de contribuição ao fundo institucional. Tais 

valores foram parcialmente recolhidos durante o exercício de 2016, todavia sem atualização monetária, 

representando efetiva perda para a universidade; 

c)  objeto:  projetos gerenciados por fundação de apoio; 

d)  critérios: Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 884; Lei 8.958/1994, art. 6º; Decreto 7.423/2010, art. 

6º, § 1º, inciso II. 

e)  evidências: Memorando Interno 50/2013, Guias de Recolhimento da União, OF/DIREX/FAU 

013/2016, OF/DIREX/FAU 023/2016, e resposta ao Ofício de Requisição 06-372/2016-UFU (peça 3, p. 8-20); 

f)  efeito real: prejuízo decorrente de recebimento de dívidas sem atualização monetária;   

g)  responsável: Sr. José Francisco Ribeiro (CPF 023.697.368-10), Pró-reitor de Planejamento e 

Administração, pois não impôs à Fundação de Apoio Universitário (FAU) a cobrança de atualização monetária 

dos valores intempestivamente recolhidos a título de ressarcimento pela utilização de bens e serviços da IFES. 

h)  proposta de encaminhamento: audiência. 

CONCLUSÃO 

11. Os achados II.1, II.2 e II.3 revelaram-se graves o suficiente para fundamentarem proposição de audiência 

dos responsáveis identificados no tópico ‘exame técnico’ desta instrução. Ademais, após a análise das razões de 
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justificativa a serem apresentadas, serão formuladas eventuais determinações à entidade jurisdicionada e 

proposta de apensamento destes autos às contas anuais da UFU, considerando o disposto no art. 250, § 2º, do 

Regimento Interno do TCU. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

12. Diante do exposto, submetem-se os autos, à consideração superior, propondo: 

12.1. realizar a audiência dos responsáveis abaixo identificados, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento interno do TCU, para que no prazo de 15 dias, apresentem 

razões de justificativa quanto às seguintes condutas: 

a)  Sr. Elmiro Santos Resende (CPF 937.617.328-72), Magnífico Reitor da Fundação Universidade 

Federal de Uberlândia no período de 21/12/2012 a 21/12/2016, pois não regulamentou e nem atribuiu 

competência a setor da universidade para que, tempestivamente, fosse instituído e realizado o controle do limite 

remuneratório constitucional previsto no Decreto 7.423/2010, art. 7º, § 4º, o que ensejou o pagamento irregular 

a nove servidores da UFU, no montante de R$ 446.986,91. Ademais, caracteriza-se falha de supervisão, pois 

mesmo tendo sido o decreto editado em 2010 e identificada a necessidade de atendimento dessa norma pela 

administração, durante toda a gestão do responsável (21/12/2012 a 21/12/2016), não foi efetivamente 

implementado qualquer controle que evitasse pagamento de remunerações acima do limite constitucional; 

Disposições aplicáveis: Constituição Federal, art. 37, inciso XI, e Decreto 7.423/2010, art. 7º. 

b)  Sr. José Francisco Ribeiro (CPF 023.697.368-10), Pró-reitor de Planejamento e Administração da 

UFU, pois praticou ato antieconômico ao não impor à Fundação de Apoio Universitário (FAU) a cobrança da 

atualização monetária dos valores intempestivamente recolhidos a título de ressarcimento pela utilização de 

bens e serviços da IFES, objeto dos expedientes OF/DIREX/FAU 13 e 23/2016 (peça 3, p. 8 e 18). 

Disposições aplicáveis:  Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 884;  Lei 8.958/1994, art. 6º; Decreto 

7.423/2010, art. 6º, § 1º, inciso II. 

12.2. encaminhar aos responsáveis, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 170/2004, cópias digitais do 

relatório de auditoria (peça 2) e desta instrução, para subsidiar as respostas; 

12.3. esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 170/2004, que 

o não atendimento à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, e 

que a rejeição das razões de justificativa poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 

8.443/1992.” 

2.  Após a audiência dos responsáveis, a Secex/MG manifestou-se, em pareceres uniformes, nos 

seguintes termos (peças 17-19): 

“(...) 

EXAME TÉCNICO 

5. Em atendimento ao despacho do Secretário (peça 6), foram promovidas as audiências do Magnífico 

Reitor, Prof. Elmiro Santos Resende, e do Pró-reitor de Planejamento e Administração da UFU, Prof. José 

Francisco Ribeiro, por meio dos Ofícios 444 e 445/2017-TCU/SECEX-MG, de 28/3/2017 (peças 8 e 7, 

respectivamente). 

6. Os responsáveis tomaram ciência dos aludidos ofícios, conforme documentos constantes das peças 9 e 10, 

tendo apresentado, tempestivamente, após solicitação de prorrogação de prazo para atendimento da audiência, as 

razões de justificativa, de acordo com documentos constantes da peça 14, p. 1-12, a seguir analisadas.   

8. Ocorrência 1: ausência de controle visando que a IFES considerasse, nos cálculos para observância do 

‘teto’ remuneratório constitucional, os valores pagos pelas fundações de apoio aos servidores da universidade, 

resultando no efetivo pagamento acima do limite constitucional a nove servidores da UFU, no montante de R$ 

446.986,91. 

8.1. Responsável: Elmiro Santos Resende, CPF 937.617.328-72, Reitor da UFU no período de 21/12/2012 a 

21/12/2016. 

8.2. Razões de Justificativas 1:  

8.2.1.  O ex-reitor da Universidade Federal de Uberlândia alegou que a indicação de que houve omissão do 

gestor em dar cumprimento ao que dispõe o art. 7°, § 40, do Decreto 7.923, de 2010, não pode prosperar, porque 

a eventual ocorrência da superação do teto constitucional relativo ao pagamento de bolsas e ou retribuição 

pecuniária a cargo da Fundação de Apoio Universitário não teve o condão deliberado de inobservância da 

referida norma. Tal fato ocorreu em situações específicas, onde os projetos de pesquisa que estavam sendo 

executados pela Universidade tinham altos valores financeiros, o que pode ter possibilitado o estabelecimento 
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de bolsas em valores inadequados ao teto estabelecido e não foram indevidos, pois constavam dos projetos de 

pesquisa.  

8.2.1.1. Acrescentou também que o grande número de bolsas pagas pela Fundação dificulta o acompanhamento 

para aferição do teto remuneratório e que além das bolsas de ensino, pesquisa, inovação e extensão, a Fundação 

paga bolsas para centenas de estudantes custeadas pelas agências de fomento, contando para isso com número 

reduzido de funcionários para atender à demanda sempre crescente.  Outra situação relevante, salientou o 

defendente, diz respeito à composição da remuneração de cada servidor para efeito de apuração do teto 

remuneratório, tendo em vista que há variação de valores. E, por fim, reafirmou que as dificuldades em 

empreender um controle efetivo que pudesse ter evitado a superação do teto decorreu da falta do 

desenvolvimento de programa informatizado capaz de controlar os pagamentos. 

8.3. Análise 1: 

8.3.1. As justificativas apresentadas pelo responsável são insuficientes para demonstrar a ausência de ações 

efetivas para assegurar o cumprimento do teto constitucional e por isto não devem ser acatadas. A questão de 

situações específicas de projetos de pesquisa com altos valores financeiros, do volume de trabalho em razão do 

grande número de bolsas pagas pelas Fundação e do número reduzido de funcionários, a variação nos itens que 

compõem a remuneração dos servidores e a falta do desenvolvimento de programa informatizado capaz de 

controlar os pagamentos só reforçam a necessidade de implementar rotinas de controle que garantam a 

observância das regras sobre as concessões de bolsas de forma a permitir a identificação da extrapolação do teto 

com base em informações completas dos valores recebidos pelos servidores. 

8.4. Proposta de encaminhamento 1: 

8.4.1. Deve-se determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), para que encaminhe a 

comprovação das providências eventualmente adotadas em relação ao pagamento de bolsas juntamente com a 

remuneração dos nove servidores beneficiários, identificados na auditoria, em valor superior ao teto 

constitucional da Administração Pública Federal, sem prejuízo de que seja feito levantamento das importâncias 

pagas a maior, a título de bolsas, e realizado, com estrita observância do processo legal, o seu respectivo 

ressarcimento ao projeto ou o recolhimento em favor da UFU, a depender se o projeto estiver vigente ou não, 

respectivamente. 

8.5. Razões de Justificativas 2:  

8.5.1. A seguir, o ex-reitor alegou em sua defesa que visando o aperfeiçoamento da gestão criou um grupo de 

trabalho em 2013 para elaborar normas e procedimentos para melhorar o controle e a transparência da gestão. 

No entanto, nem todas as propostas foram passíveis de implementação, seja pela falta de pessoal qualificado ou 

pela insuficiência de recursos financeiros para custear despesas dessa natureza, ante a crescente demanda 

advinda da atividade fim da Universidade. 

8.5.2. Afirmou também que não ficou inerte na adoção de providências que pudesse buscar o aperfeiçoamento 

das normas internas da Universidade para disciplinar o relacionamento com as fundações de apoio. Para tanto, 

foi elaborada uma proposta de Resolução para atualizar as normas então vigentes ao final do ano de 2014, 

inclusive quanto à observância rigorosa do teto remuneratório. Essa proposta foi submetida à apreciação da 

Universidade. Contudo, dado ao enorme conteúdo da proposta e a amplitude do alcance da norma não foi 

possível levá-la à apreciação do Conselho Diretor até o final da gestão.  

8.5.3. E concluiu afirmando que, se houve falhas, elas não foram levadas a efeito como forma de burlar as 

normas, mas sim por falta de estrutura capaz de assegurar o efetivo cumprimento da norma, ante a falta de 

servidores capacitados e em número suficiente para propiciar uma gestão mais eficiente. Contudo, não houve 

má fé, prática de ato ilícito e aplicação irregular de recursos públicos em desconformidade com as boas práticas 

administrativas. 

8.6. Análise 2: 

8.6.1. Diante deste cenário, é lamentável a demora na adoção das medidas administrativas pela universidade.  

Entendemos que não há como acolher as razões de justificativas do defendente, pois o mesmo cingiu-se a 

informar que adotou providências, no entanto, não foi capaz de, durante a sua gestão de 21/12/2012 a 

21/12/2016, implementar medidas efetivas para evitar a extrapolação remuneratória, situação que possibilitou a 

ocorrência de pagamentos indevidos a nove servidores da universidade no valor total de R$ 446.986,91. 

Destaca-se que apenas um dos casos ocorridos na UFU alcança R$ 256.039,20, que representa o valor integral 

obtido pelo docente em projetos gerenciados pela Fundação de Apoio no período analisado, tendo em vista que 

o servidor possui remuneração acima do teto constitucional, sujeitando-a a desconto mensal pela Universidade 

Federal de Uberlândia.  
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8.6.2. Nesse contexto, considera-se que o Reitor da UFU foi omisso em regulamentar, atribuir competência a 

setor específico da universidade e supervisionar a adoção de providências, para que fosse instituído e realizado, 

tempestivamente, o controle do limite remuneratório constitucional previsto no Decreto 7.423/2010, art. 7º, § 4º. 

Ademais, entende-se caracterizada a falha de supervisão, pois mesmo tendo sido o decreto editado em 2010, 

durante a gestão do responsável (21/12/2012 a 21/12/2016, peça 3, p. 24-25), não foi implementado qualquer 

controle que evitasse a realização de pagamentos indevidos dessa natureza. 

8.7. Proposta de encaminhamento 2: 

8.7.1 Propõe-se rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Elmiro Santos Resende, uma vez que 

não foram suficientes para sanear a irregularidade a ele atribuída e assim propor a aplicação da multa prevista no 

art. 58, II, da lei 8.443/1992. 

9. Ocorrência 2: Ausência de atualização monetária de valores intempestivamente repassados à IFES em 

razão da previsão de ressarcimento institucional previsto no art. 6º da Lei 8.958/1994 

9.1. Responsável: José Francisco Ribeiro, CPF 023.697.368-10, Pró-reitor de Planejamento e Administração, 

no período de 21/12/2012 a 21/12/2016. 

9.2. Razões de Justificativas:  

9.2.1. O defendente alega inicialmente que, no tocante a omissão da UFU na cobrança da atualização monetária 

dos valores devidos pela FAU à Universidade, já houve manifestação da atual reitoria no ofício 

OF/R/UFU/020/2017. No referido ofício são apontados alguns elementos que buscam justificar o ocorrido, 

dentre os quais destacamos dois:  as dificuldades financeiras da Fundação de Apoio e a ausência de normativo 

legal específico que ampare tal cobrança. 

9.2.2. O responsável esclarece que a causa matriz do problema foram as sérias dificuldades financeiros 

enfrentadas pela FAU no período. Quando a gestão institucional da qual fizemos parte tomou posse ao final de 

dezembro de 2012, a Reitoria da UFU encontrou a Fundação de Apoio/FAU muitíssimo fragilizada 

financeiramente. A Fundação havia comprometido uma parte bem expressiva dos seus recursos na construção 

de uma nova sede. Com dificuldades para terminar a obra e conseguir a sua liberação junto ao Corpo de 

Bombeiros e a Prefeitura Municipal, a FAU se deparou com sérios problemas de caixa e impossibilitada de 

honrar, no tempo devido, os seus compromissos. Buscamos, incessantemente, durante todo o período de nossa 

gestão, uma solução para o problema. Nesse sentido, foi sugerida a venda do novo prédio para, então, sanear 

financeiramente a Fundação. O Conselho Curador da FAU, inclusive, encaminhou a proposta de venda do 

imóvel, mas o Procurador das Fundações opôs-se a essa alternativa. Além dessa causa, os problemas financeiros 

da FAU se agravaram em decorrência da interrupção do arrecadamento de recursos oriundos da sua atuação 

como gestora financeira de cursos de especialização pagos e oferecidos pela UFU. A despeito desse trágico 

cenário que envolvia a FAU durante o período de nossa gestão, a PROPLAD se empenhou junto à Fundação 

para que a mesma cumprisse as suas obrigações com a UFU. Assim, são inegáveis o esforço da UFU em receber 

o valor principal da dívida e as dificuldades financeiras enfrentadas pela Fundação. A questão colocada é a 

atualização monetária dos valores devidos.  

9.2.3. De fato, prossegue o defendente, a atualização monetária não foi demandada no tempo apontado. As 

dificuldades em receber o principal, sem causar qualquer solução de continuidade nas atividades da FAU e a 

ausência de qualquer instrução a respeito na norma interna que regula as relações entre a UFU e a Fundação 

sobre atualizações monetárias contribuíram para esta realidade. É preciso reconhecer, no entanto, e corroborado 

pelas observações manifestadas pela equipe de auditoria interna na instrução que nos foi encaminhada, que esse 

ponto — correção monetária dos valores devidos - deve merecer atenção dos Conselhos Superiores quando da 

atualização da legislação interna que normatiza a relação entre a UFU e as suas Fundações.  

9.2.4. A seguir ressalta que, se confirmado o entendimento de que a correção monetária dos valores é 

efetivamente devida, entendemos que deva ser paga. Na parte que nos cabe, envidamos esforços para o 

recebimento dos valores indiscutíveis e reconhecidos como devidos. O segundo passo, ou seja, a cobrança da 

atualização monetária dos valores devidos, deve ser avaliado e encaminhado conforme o entendimento 

formulado pelos atuais gestores institucionais.  

9.2.5. Assim, conclui, se houve falhas, elas não foram levadas a efeito como forma de burlar as normas ou trazer 

qualquer prejuízo a instituição, oferecendo vantagens econômicas a quem quer que seja. Enfim, no caso em 

apreço, não houve má fé, prática de ato ilícito e aplicação irregular de recursos públicos em desconformidade 

com as boas práticas administrativas. 

9.3. Análise: 

9.3.1. Entende-se que não há como acolher as razões de justificativas do defendente, pois tanto a questão das 
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dificuldades financeiras da Fundação de Apoio, quanto a ausência de normativo legal específico que ampare tal 

cobrança da atualização monetária, não são capazes de justificar a devolução sem atualização monetária dos 

valores retidos pela fundação de apoio para a universidade.  

9.3.2. Sobre esta questão, é importante fazer uma revisão dos valores pagos, a partir de 2008, ou ainda 

pendentes, devidos à IFES pela Fundação de Apoio Universitário (FAU), a título de ressarcimento pela 

utilização da estrutura e nome da universidade nos projetos gerenciados pela FAP, procedendo a atualização 

monetária das quantias, tendo como base o mês de ocorrência do fato gerador. 

9.3.3. Primeiro porque de acordo com documentação apresentada pela Fundação de Apoio Universitário à 

equipe de auditoria, consta de expediente encaminhado ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

solicitando a apreciação da UFU para a realização do repasse parcelado de débitos, referente ao período de 2013 

a 2015, com os seguintes valores: a) valor arrecadado R$ 885.661,06; b) valor repassado R$ 392.222,69 e c) 

valor devido R$ 493.438,37.  

9.3.4 Esclarece ainda que o ‘Valor Repassado de 2013 a 2015’, no montante de R$ 392.222,69, foi efetuado em 

duas parcelas: a primeira, em 25/4/2013, no valor de R$ 352.753,23; a segunda, em 13/5/2015, no valor de R$ 

39.469,41. 

9.3.5. No entanto, quanto à primeira parcela, também foi apresentado à equipe de auditoria o memorando 

interno que solicita autorização para o recolhimento junto à UFU, no valor de                  R$ 352.753,28, oriundo 

da realização de cursos especialização/extensão, projetos de pesquisa, prestação de serviços e outras atividades 

acadêmicas, no período de 01/01 a 17/11/2012. O recolhimento refere-se ao ressarcimento pela utilização de 

bens e serviços da Universidade e a contribuição ao Fundo Institucional. 

9.3.6. Além disso, cabe observar que a fundação providenciou também o pagamento de mais duas parcelas, nos 

valores de R$ 193.438,37 e R$ 150.000,00, respectivamente em 21/9 e 21/10/2016. 

9.3.7. Segundo porque o valor de R$ 352.753,23, pago em 25/4/2013, refere-se a período do exercício de 2012; 

assim, em princípio, não pode servir de base para abatimento de quantias arrecadadas entre 2013 e 2015 (item 

9.7.1 acima).  

9.3.8. E, por último, na reunião de encerramento da fiscalização, o então Vice-Reitor da UFU, esclareceu que a 

FAU buscava liquidar os débitos relativos à gestão pertinente ao período de 2013 a 2016, contudo, ainda havia 

parcelas pendentes da gestão anterior, de 2008 a 2012. Assim, entende-se necessário que a universidade revise 

os valores pagos e ainda pendentes de pagamento, de forma a contemplar sua atualização monetária.  

9.3.9. De acordo com outra documentação apresentada pela Fundação de Apoio Universitário à equipe de 

auditoria, consta o expediente emitido pela FAU em 6/10/2016, encaminhado ao Pró-Reitor de Planejamento e 

Administração, informando que o valor arrecadado do Fundo Institucional pela FAU é de R$ 216.926,13 com 

relação ao período de 1º/1/2016 a 1º/9/2016. 

9.3.10. Em suma, existem valores a serem ressarcidos à Universidade pela Fundação de Apoio e o próprio 

responsável reconhece que deva ser paga, se confirmado o entendimento de que a correção monetária dos 

valores é efetivamente devida. 

9.3.11. Oportuno reproduzir trecho da instrução de peça 4, relativa ao achado II.3. Atraso de repasses devidos à 

IFES em razão de ressarcimento institucional, os quais, quando efetuados, não são atualizados monetariamente: 

7.1. Acerca da irregularidade em comento e tendo em vista a remessa do relatório preliminar de 

auditoria para manifestação dos gestores, entende-se pertinente reproduzir a posição externada pela 

atual administração da UFU, que sucedeu a precedente a partir de Dez./2016, representada por seu novo 

Reitor, Sr. Valder Steffen Júnior, seguida pela posição da equipe de auditoria.  

5.3.1.1. No que diz respeito à atualização dos valores, tal providência não foi implementada ante a falta 

de previsão legal específica, uma vez que o art. 6º da Lei n.º 8.958 não prevê tal correção. 

(...) 

79.1. Análise da equipe de auditoria. Mesmo que fosse possível ao legislador prever todas as 

circunstâncias factíveis, não seria conveniente consigná-las na norma legal. Dessa forma, considera-se 

natural que o aludido art. 6º da Lei 8.958/1994 tenha se limitado a estipular a necessidade de ressarcir a 

IFES quando da utilização de seus bens e serviços, no âmbito de projetos gerenciados por fundação de 

apoio. Nesse sentido, pressupõe-se que o ressarcimento deve ser tempestivo. Assim, deduz-se que o 

legislador não se preocupou em aventar a possibilidade de atraso do repasse à IFES, ou de outras 

possíveis situações. 

79.2. Lembra-se que, na situação retratada no achado II.3, uma das fundações de apoio da UFU reteve, 

por anos, os valores a serem recolhidos à IFES a título de ressarcimento, em razão da utilização de seus 
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bens e serviços, quando da execução de projetos gerenciados pela FAP. Tendo por base o princípio da 

razoabilidade, não se vislumbra como tais quantias possam ser intempestivamente repassadas à IFES 

sem atualização monetária, em nítido prejuízo à universidade, sobretudo considerando o montante dos 

recursos em comento, bem como o extenso lapso entre o ‘fato gerador’ do ressarcimento e as 

correspondentes datas de recolhimento, afora os valores ainda pendentes de devolução. 

79.3. A respeito do tema transcreve-se excerto da Decisão 1122/2000-TCU-Plenário, citando posição do 

STJ ao apreciar o Recurso Especial nº 43.046-1/SP:  

A sistemática da correção monetária dos débitos oriundos de decisão judicial positivada pela Lei nº 

6.899, de 8 de abril de 1981 constitui mero princípio jurídico, aplicável a relações jurídicas de todas as 

espécies e de todos os ramos do direito. É ressabido que o reajuste monetário visa exclusivamente a 

manter no tempo o valor real da dívida, mediante a alteração de sua expressão nominal. Não gera 

acréscimo ao valor nem traduz sanção punitiva. Decorre do simples transcurso temporal, sob regime de 

desvalorização da moeda.  

79.4. Na situação em apreço, considera-se que os valores retidos pela fundação de apoio constituem 

dívida para com a universidade, e sua devolução sem atualização monetária caracteriza enriquecimento 

sem causa da FAP. Nesse escopo, considera-se pertinente aplicar subsidiariamente o disposto do Código 

Civil (Lei 10.406/2002):  

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 

9.4. Proposta de encaminhamento: 

9.4.1. Considerando a atribuição do cargo de Pró-reitor de Planejamento e Administração da UFU, ser 

responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão, elaboração do orçamento anual da UFU bem como 

execução, coordenação e desenvolvimento das atividades referentes aos aspectos financeiros, patrimoniais e 

orçamentários, propõe-se rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. José Francisco Ribeiro, uma 

vez que não foram suficientes para sanear a irregularidade a ele atribuída e assim propor a aplicação da multa 

prevista no art. 58 da lei 8.443/1992. 

9.4.2. Deve-se determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para que adote medidas para 

fazer uma revisão, a partir de 2008, dos valores pagos, ou ainda pendentes, devidos à IFES pela Fundação de 

Apoio Universitário (FAU), a título de ressarcimento pela utilização da estrutura e nome da universidade nos 

projetos gerenciados pela FAP, procedendo a atualização monetária das quantias, tendo como base o mês de 

ocorrência do fato gerador. 

CONCLUSÃO 

10.  Em face da análise promovida nos itens 8 e 9 desta instrução, propõe-se rejeitar as razões de justificativa 

apresentadas pelos Srs. Elmiro Santos Resende e José Francisco Ribeiro, uma vez que não foram suficientes 

para sanear as irregularidades a eles atribuídas. Propõe-se, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso 

II, da Lei 8.443/1992.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

11.1 rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Elmiro Santos Resende (ocorrência ‘a’), CPF 

937.617.328-72, Reitor da UFU, no período de 21/12/2012 a 21/12/2016, e pelo Sr. José Francisco Ribeiro 

(ocorrência ‘b’), CPF 023.697.368-10, Pró-reitor de Planejamento e Administração, no período de 21/12/2012 a 

21/12/2016: 

a) ausência de controle visando que a IFES considerasse, nos cálculos para observância do ‘teto’ 

remuneratório constitucional, os valores pagos pelas fundações de apoio aos servidores da universidade, 

resultando no efetivo pagamento acima do limite constitucional a nove servidores da UFU, no montante de R$ 

446.986,91. 

b) ausência de atualização monetária de valores intempestivamente repassados à IFES em razão da 

previsão de ressarcimento institucional previsto no art. 6º da Lei 8.958/1994 

11.2.  aplicar aos Srs. Elmiro Santos Resende, CPF 937.617.328-72, Reitor, no período de 21/12/2012 a 

21/12/2016, e José Francisco Ribeiro, CPF 023.697.368-10, Pró-Reitor de Planejamento e Administração, no 

período de 21/12/2012 a 21/12/2016, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, 

fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 

268, inciso III, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas 
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monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na 

forma da legislação em vigor;  

11.3. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 

8.112/1990;  

11.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 

caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado;  

11.5. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU)), com fundamento no art. 250, inciso 

II, do RI/TCU, para, no prazo de noventa dias, adotar as seguintes providências: 

11.5.1. encaminhe a comprovação das providências eventualmente adotadas em relação ao pagamento de bolsas 

juntamente com a remuneração dos nove  servidores beneficiários, identificados na auditoria, em valor superior 

ao teto constitucional da Administração Pública Federal, sem prejuízo de que seja feito levantamento das 

importâncias pagas a maior, a título de bolsas, e realizado, com estrita observância do processo legal, o seu 

respectivo ressarcimento ao projeto ou o recolhimento em favor da UFU, a depender se o projeto estiver vigente 

ou não, respectivamente. 

11.5.2 . adote medidas para fazer uma revisão, a partir de 2008, dos valores pagos, ou ainda pendentes, devidos à 

IFES pela Fundação de Apoio Universitário (FAU), a título de ressarcimento pela utilização da estrutura e nome 

da universidade nos projetos gerenciados pela FAP, procedendo a atualização monetária das quantias, tendo 

como base o mês de ocorrência do fato gerador. 

11.6. determinar à Secex/MG que promova o monitoramento, nos termos do art. 243, do Regimento 

Interno/TCU, para acompanhamento das deliberações e os resultados delas advindos.” 

 É o relatório.  
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VOTO 

 

Este processo foi autuado para apurar responsabilidades pelas constatações relativas à 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) verificadas no âmbito de auditoria de conformidade acerca do 

cumprimento da legislação que disciplina o relacionamento das universidades federais com suas 

fundações de apoio (TC 024.413/2016-0).  

2. A fiscalização teve por objetivo avaliar a aderência dos procedimentos adotados pelas 

universidades a dispositivos da Lei 8.958/1994, que trata da relação entre as instituições federais de 

ensino superior (IFES) e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, e ao Decreto 

7.423/2010, que regulamenta aquela lei. 

3.  Naquele trabalho, a Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais (Secex/MG) 

fiscalizou, além da UFU, duas outras instituições: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a 

Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).  

4.   Quando da apreciação daquele processo, foram dirigidas às unidades auditadas as 

determinações e recomendações necessárias à adoção de providências corretivas (acórdão 4.833/2017- 2ª 

Câmara).  

5.  Neste processo, por sua vez, foram tratadas as irregularidades específicas detectadas na UFU. 

Nesse contexto, foram realizadas audiências do reitor, Elmiro Santos Resende, e do pró-reitor de 

Planejamento e Administração, José Francisco Ribeiro, pelas seguintes ocorrências, respectivamente:  

 a) ausência de controle para assegurar a observância do teto remuneratório constitucional para 

a soma da remuneração, retribuições e bolsas pagas aos servidores da universidade, o que resultou no 

pagamento acima do limite constitucional a nove servidores da UFU, no montante de R$ 446.986,91, em 

desacordo com o art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010; 

 b) cobrança sem atualização monetária dos valores intempestivamente recolhidos pela 

Fundação de Apoio Universitário (FAU) à UFU a título de ressarcimento pela utilização de bens e 

serviços da universidade (art. 6º da Lei 8.958/1994). 

6.  Após análise das defesas apresentadas, a unidade técnica propôs rejeitar as justificativas e 

aplicar aos dois responsáveis a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.  

7.  Concordo parcialmente com essa análise, ante as considerações que faço a seguir. 

I 

8.  O reitor Elmiro Santos Resende foi chamado em audiência por não ter regulamentado ou 

atribuído competência a setor da universidade para instituir e realizar controle do limite remuneratório 

constitucional a ser aplicado sobre a soma da remuneração paga pela universidade com as retribuições e 

bolsas pagas aos servidores pelas fundações de apoio (art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010). Tal omissão 

ensejou pagamentos irregulares (acima do teto constitucional) a nove servidores da UFU, no montante de 

R$ 446.986,91.  

9.  Em acréscimo, foi apontada falha de supervisão, uma vez que o referido decreto foi editado 

em 2010 e, durante toda a gestão do responsável (21/12/2012 a 21/12/2016), não foi efetivamente 

implementado qualquer controle que evitasse pagamentos aos servidores acima do limite constitucional.  

10.  Em sua defesa, o reitor alegou, em síntese, que: 

a) teria empreendido esforços para melhorar a gestão universitária, cumprir a legislação e 

tornar eficiente a aplicação dos recursos públicos, em que pesem as dificuldades decorrentes do reduzido 

número de servidores; 

b) não teria havido inobservância deliberada da norma; as ocorrências seriam referentes a 

situações específicas que envolveriam projetos com valores altos; seriam falhas pontuais; 
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c) os valores de bolsa e de retribuição teriam sido aprovados pelas entidades financiadoras e 

teriam sido pagas milhares de bolsas, o que dificultaria o acompanhamento para aferição do teto; 

d) os valores constantes no portal da transparência não espelhariam as particularidades da 

composição remuneratória para efeitos de teto, o que dificultaria a aferição de seu cumprimento; 

e) foi criado grupo de trabalho, em 2013, para melhorar o controle e a transparência da 

gestão, mas a falta de pessoal e de recursos financeiros teria impedido a implementação das propostas; 

f) teria sido elaborada proposta de resolução sobre o relacionamento com as fundações de 

apoio em 2014, que incluiria a questão do teto e estaria em tramitação; a proposta não teria sido 

apresentada para a equipe de auditoria por ainda não ter sido aprovada; esse tema seria complicado e 

polêmico, e a discussão não foi concluída a tempo, mas teria culminado em proposta hoje em apreciação 

no Conselho Diretor; 

g) todas as informações solicitadas pela Secretaria teriam sido fornecidas; não teria havido 

má-fé ou intenção deliberada de descumprir a norma; as falhas seriam decorrentes da falta de estrutura e 

de servidores capacitados em número suficiente.  

11.  De fato, as justificativas apresentadas são insuficientes para sanar a irregularidade. 

12.  O Decreto 7.423/2010, que regulamenta a Lei 8.958/1994, estabelece que: 

“Art. 7º Os projetos realizados nos termos do § 1º do art. 6º poderão ensejar a concessão de bolsas de 

ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de apoio, com fundamento na Lei nº 8.958, de 

1994, ou no art. 9º, § 1º, da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observadas as condições deste Decreto. 

§ 1º A instituição apoiada deve, por seu órgão colegiado superior, disciplinar as hipóteses de concessão 

de bolsas, e os referenciais de valores, fixando critérios objetivos e procedimentos de autorização para 

participação remunerada de professor ou servidor em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em 

conformidade com a legislação aplicável. 

§ 2º Para a fixação dos valores das bolsas, deverão ser levados em consideração critérios de 

proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário e, sempre que possível, os valores de 

bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento. 

§ 3º Na ausência de bolsa correspondente das agências oficiais de fomento, será fixado valor compatível 

com a formação do beneficiário e a natureza do projeto. 

§4º O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em 

qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do 

artigo 37, XI, da Constituição.” (grifos nossos) 

13. Compete à universidade, portanto, na qualidade de instituição apoiada, disciplinar os valores 

de bolsas e de participação remunerada dos servidores, com observância do teto constitucional. Embora o 

decreto tenha sido publicado em 2010, o responsável, que permaneceu como reitor no período de 

21/12/2012 a 21/12/2016, não comprovou a adoção de providências efetivas para implantar os controles 

necessários à observância desse limite. 

14.  Em 13/01/2016, aquele gestor respondeu questionamento sobre esse ponto quando do 

levantamento de informações que antecederam a auditoria (peça 3, p. 1-4). Em novembro do mesmo ano, 

novo expediente lhe foi encaminhado para que atualizasse as informações (peça 3, p. 5-6). Dessa forma, 

desde janeiro de 2016, teve oportunidade de tomar ciência não só acerca do questionamento formulado 

pela equipe da Secex/MG sobre a questão, mas também da falta de controle para evitar tais pagamentos 

no âmbito da instituição que estava sob sua responsabilidade.  

15. Chamado em audiência, em abril de 2017, não trouxe comprovantes da adoção de 

providências, embora as informações fornecidas em janeiro de 2016 apresentassem indícios do 

recebimento dos valores superiores ao teto. 

16.  Conforme constatado pela equipe de auditoria, foram realizados pagamentos indevidos a nove 

servidores da universidade, no valor total de R$ 446.986,91. Desse montante, mais de R$ 200 mil foram 

pagos por fundações de apoio a um único docente, cuja remuneração mensal básica paga pela UFU, no 

valor de mais de R$ 41 mil, já excedia o teto e motivava a aplicação do abate-teto (peça 3, p. 23). 
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17.  O argumento de que teriam sido realizados milhares de pagamentos, o que dificultaria o 

controle, não pode ser considerado atenuante, até porque o controle da universidade deveria se concentrar 

nos pagamentos a professores e servidores, o que exclui, por exemplo, pagamentos a pesquisadores 

convidados e todas as bolsas concedidas a alunos. Ademais, como o próprio responsável alegou, a 

extrapolação teria ocorrido em alguns poucos pagamentos relacionados a projetos de maior valor, o que 

facilitava a identificação.  

18.  Da mesma forma, a irregularidade não é atenuada pelas supostas providências adotadas para 

elaborar resolução sobre a matéria, que foram comprovadas apenas com o encaminhamento de minuta 

sem data ou qualquer evidência de tramitação interna. O dispositivo legal vigente que estabeleceu a 

necessidade de disciplinar o relacionamento com as fundações de apoio em norma própria aprovada pelo 

órgão colegiado superior da instituição apoiada foi publicado em 2010 (art. 6º do Decreto 7.423/2010), o 

que torna injustificável a ausência da resolução decorridos mais de cinco anos.  

19.  E ainda que se pudesse reconhecer como polêmico o tema "relacionamento com fundações de 

apoio", o que poderia retardar a aprovação da norma interna, o aspecto específico do cumprimento do teto 

constitucional é exigência legal, que não comporta polêmica e para o qual caberia à instituição apoiada, 

no caso a UFU, tão somente estabelecer os procedimentos necessários para assegurar sua observância.   

20.  Portanto, como proposto pela Secex/MG, as justificativas quanto a essa irregularidade devem 

ser rejeitadas, aplicando-se ao responsável multa com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.

  

II 

21.   O pró-reitor de Planejamento e Administração, José Francisco Ribeiro, foi responsabilizado 

pela pratica de “ato antieconômico ao não impor à Fundação de Apoio Universitário (FAU) a cobrança da 

atualização monetária dos valores intempestivamente recolhidos a título de ressarcimento pela utilização de bens e 

serviços da IFES, objeto dos expedientes OF/DIREX/FAU 13 e 23/2016 (peça 3, p. 8 e 18)”.  

22.  As justificativas apresentadas por aquele responsável centraram-se, essencialmente, nos 

seguintes argumentos:  

a) a FAU estaria em situação de fragilidade financeira, em decorrência de dificuldades em 

finalizar a construção de nova sede, mas teria havido esforços da universidade para receber a dívida; 

b) ainda haveria a possibilidade de incluir o pagamento da correção monetária no processo de 

negociação das dívidas, o que poderia ser conduzido pelos atuais gestores; 

c) não teria havido ato lesivo à instituição, e os gestores teriam adotado várias medidas de 

controle de gastos;  

d) não haveria normativo legal específico que determinasse a cobrança da atualização 

financeira; 

e) eventuais falhas não teriam sido levadas a efeito para burlar normas, trazer prejuízos à 

instituição ou oferecer vantagens econômicas a quem quer que seja; não teria havido má-fé, prática de ato 

ilícito ou aplicação irregular de recursos públicos. 

23.  Entre esses argumentos é improcedente a alegação de não haver norma que discipline a 

matéria. Além da previsão estabelecida pelo Código Civil, que poderia ser aplicada subsidiariamente (e.g. 

arts.  389 e 404 da Lei 10.406/2002), a Lei 4.320/1964 especificamente prevê que os créditos da Fazenda 

Pública inscritos como dívida ativa devem abranger os valores correspondentes à respectiva atualização 

monetária (art. 39). 

24.  Portanto, na cobrança, em 2016, dos valores devidos pela fundação referentes aos exercícios 

de 2013 a 2105, deveria ter sido incluída a atualização monetária. De outro modo, o pagamento, com 

vários anos de atraso, caracterizaria prejuízo à universidade, com enriquecimento sem causa da UFA, uma 

vez que o valor real da dívida não estaria sendo preservado.  
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25.  Apesar disso, em decorrência das dificuldades financeiras da fundação de apoio, não foi dada 

quitação a essa dívida, uma vez que os ressarcimentos ainda não foram concluídos. Em que pese a falha 

caracterizada pela cobrança pelo valor histórico da dívida, não foi concretizado o prejuízo, ante a 

possibilidade de a situação vir a ser saneada no curso das providências subsequentes a serem adotadas.  

26.  Assim, considerando ainda que se tratou de constatação isolada e, em parte, relacionada às 

circunstâncias financeiras excepcionais enfrentadas pela FAU, as alegações do responsável podem ser 

parcialmente acolhidas, o que afasta a aplicação de sanção por essa ocorrência. 

III 

27.  Por fim, quanto ao saneamento das falhas e irregularidades constatadas na UFU no âmbito da 

auditoria, a deliberação já proferida (acórdão 4.833/2017- 2ª Câmara) contemplou determinações e 

recomendações que, entre outras providências, prescreveram comandos acerca da necessidade de fazer 

incidir o teto constitucional sobre a soma da remuneração paga pelas universidades com as retribuições e 

bolsas pagas pelas fundações de apoio (art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010), bem como de interromper o 

pagamento de valores superiores a esse limite. Foi ainda recomendada a adoção de sistemática efetiva 

para assegurar o controle do cumprimento da referida exigência legal.  

28.  No entanto, conforme proposta da Secex/MG, é necessário determinar à UFU a adoção das 

providências saneadoras relativas às duas ocorrências específicas aqui tratadas. 

29.  Em relação aos pagamentos detectados acima do teto, a universidade deve, em prazo pré-

fixado, comprovar as providências adotadas para ressarcimento dos valores excedentes em relação aos 

nove servidores identificados na auditoria. Dessa forma, sem prejuízo da realização de levantamento 

acerca das importâncias efetivamente pagas que extrapolaram o teto e após a oitiva prévia dos 

beneficiários, deve ser promovida a restituição ao erário das quantias indevidamente pagas.   

30.  Em relação aos débitos da FAU, deve a universidade efetuar a revisão dos valores devidos por 

aquela fundação (já pagos ou ainda pendentes) a partir de 2008, especialmente a título de ressarcimento 

pela utilização da estrutura e do nome da universidade nos projetos por ela gerenciados, proceder à 

atualização monetária das quantias com base no mês de ocorrência do fato gerador e dar sequência às 

providências necessárias para assegurar o devido ressarcimento. 

 Assim, ante o exposto, acompanho parcialmente a proposta da unidade técnica, com os ajustes 

pertinentes, e VOTO por que o Colegiado aprove a minuta de acórdão que submeto à sua consideração. 

 

TCU, Sala das Sessões, em tagDataSessao. 

 

 

ANA ARRAES  

Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 9172/2017 – TCU – 2ª Câmara 

 

1. Processo TC 003.409/2017-1  

2. Grupo II – Classe III – Relatório de Auditoria.  

3. Responsáveis: Elmiro Santos Resende (CPF 937.617.328-72) e José Francisco Ribeiro (CPF 

023.697.368-10). 

4. Unidade: Universidade Federal de Uberlândia. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais - Secex/MG. 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este processo, autuado a partir de auditoria realizada na 

Universidade Federal de Uberlândia e em outras duas instituições de ensino superior (Universidade 

Federal de Minas Gerais e Fundação Universidade Federal de Ouro Preto) para verificar o cumprimento 

da legislação que disciplina o relacionamento das universidades federais com suas fundações de apoio. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, 

ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 26, 28, incisos I e II, 45 e 58, inciso II, 

da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. acolher parcialmente as justificativas apresentadas por José Francisco Ribeiro; 

9.2. aplicar a Elmiro Santos Resende multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida 

aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do 

pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;  

9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o 

Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 

9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 

9.5. determinar à Universidade Federal de Uberlândia que, caso notificada pelo TCU da não 

comprovação do recolhimento da multa, efetue o desconto da dívida imputada na remuneração do 

responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 

9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, 

caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 

9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 

notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de 

cada parcela; 

9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 

antecipado do saldo devedor; 

9.9. determinar à Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 90 (noventa) dias:  

9.9.1. comprove as providências adotadas para restituir ao erário os valores pagos acima do 

teto constitucional da Administração Pública Federal (art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010) aos nove 

servidores identificados na auditoria (peça 3, p. 23), sem prejuízo da realização prévia de levantamento 

acerca das importâncias efetivamente pagas que extrapolaram o teto e da oitiva dos beneficiários;  

9.9.2. em relação aos pagamentos a serem ressarcidos à Universidade Federal de Uberlândia 

pela Fundação de Apoio Universitário, a partir de 2008, especialmente em decorrência da utilização da 

estrutura e do nome da universidade nos projetos por esta última gerenciados: 

9.9.2.1. proceda à quantificação do débito a partir da revisão dos valores devidos (já pagos ou 

ainda pendentes) com a atualização monetária com base no mês de ocorrência do fato gerador; e  

9.9.2.2. dê sequência às providências necessárias para assegurar o devido ressarcimento. 

9.10. encaminhar cópia deste acórdão e da tabela constante à peça 3, p. 23, como subsídio, à 

Universidade Federal de Uberlândia; 
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9.11. determinar à Secex/MG que monitore as providências adotadas e o efetivo cumprimento 

das determinações exaradas neste acórdão.  

 

10. Ata n° 37/2017 – 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 10/10/2017 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-9172-37/17-2. 

13. Especificação do quorum:  

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

Arraes (Relatora). 

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

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

ANA ARRAES 

Presidente Relatora 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Subprocurador-Geral 

 

 

 


