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I.

RESULTADOS DA AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

A ação de auditoria interna visa à revisão, avaliação e acompanhamento dos
controles internos, com a verificação do cumprimento das políticas traçadas pela alta
Administração pelas unidades auditadas, e pode ser realizada com exames nas áreas
contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, bem como na área de riscos de tecnologia da
informação, de gestão de pessoas e sistemas de controles internos administrativos, por meio
de auditorias prévias, concomitantes ou posteriores.
Este relatório trimestral visa à demonstração do trabalho desenvolvido, no primeiro
trimestre do exercício de 2016, pelas Coordenadorias desta Unidade de Controle Interno, no
âmbito de suas respectivas competências.
Os processos selecionados para este relatório apresentam as matérias consideradas
mais relevantes por esta Secretaria de Controle Interno durante o período trimestral em
referência, merecendo destaque tanto pelo caráter pedagógico conferido às recomendações,
que buscam prevenir a ocorrência de falhas, ineficiência e/ou eventuais prejuízos, quanto
pela implementação de recomendações de caráter corretivo, de forma a trazer melhorias para
a Administração, com a eficácia e eficiência dos procedimentos administrativos e o regular
cumprimento das leis e normas aplicáveis.
Desta forma, o relatório trimestral não contém todos os processos analisados por
esta Secretaria, mas aqueles cujas recomendações foram consideradas mais relevantes com a
finalidade de diminuir os riscos para o TRT, como Unidade Gestora jurisdicionada ao TCU,
fornecendo subsídios aos gestores nas tomadas de decisões, bem como promovendo maior
efetividade das atividades típicas de controle quando da análise de futuros processos
versando sobre o mesmo ou objeto semelhante.
II.

PROCESSOS ANALISADOS

01. TRT- SCI 00288.44.2016.5.01.1000
magistrados.

SISAC de admissão de servidores e

1.1. Trata-se de uma auditoria de conformidade com o objetivo de analisar os procedimentos
de convocação dos candidatos, por ocasião de remessa do SISAC ao TCU, conforme
disposto na Ação 1.19 do Plano Anual de Auditoria desta SCI.
1.2. Foram objetos da análise o Sistema Ergon, com a verificação das telas DADOS
PESSOAIS / EVENTOS DE CARGO / VÍNCULO / APOSENTADORIA / VACÂNCIA; o
Processo PA 690.2012.000.01.00.3 (Assunto: Concurso público para provimento de cargosservidores - fls. 3501 a 3510); Portarias de nomeações de servidores e magistrados
(conforme item 6 do parecer); Planilha de controle de vagas gerida pela SCI/CAUP; e o
Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/Concursos e Estágios/Magistrados e
servidores.
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1.3 Detida a análise, verificou-se que os SISACs foram corretamente preenchidos, e as
admissões dentro dos ditames legais, sendo encaminhados ao TCU, conforme relatório
constante nos autos.
1.4. No entanto, foram identificadas algumas divergências no cadastro do Sistema Ergon
informações de servidores nas respectivas abas; e embora não tenha sido objeto da ação de
fiscalização, obtiveram-se como achado de auditoria inconsistências quanto ao início do
exercício
três atos diferentes data da publicação da portaria, data da posse e uma terceira situação
onde o motivo não foi identificado.
1.5. Concluída a análise, recomendou-se que fizessem alterações nos cadastros do Sistema
Ergon, conforme divergências encontradas acima, e que uniformizassem a data de cadastro
para o presente caso com base na data da posse do magistrado como Juiz Titular de VT.
02. TRT- SEP 313.57.2016.5.01.1000

Concessão de Aposentadoria.

2.1. Trata-se de auditoria de conformidade prévia para análise de concessão de
aposentadoria voluntária, deferida com proventos integrais, com fulcro no artigo 3º, da EC
nº 47/2005, observando-se o acréscimo da vantagem pessoal nominalmente identificada, de
acordo com o artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pelo artigo 3º da Medida
Provisória nº 2225-45/2001, assim como a vantagem do adicional de qualificação disposto
no artigo 15, inciso III, da Lei nº 11.416/2006.
2.2. Não obstante a verificação da legalidade da aposentadoria, foram identificadas algumas
inconsistências nos relatórios CONT051 e CONT047, recomendando-se que fossem
competente para revisão/retificação do Sistema de geração dos relatórios, tendo em vista que
foram gerados automaticamente.
03. TRT- SEP 922-2003-000-01-00-2 - Aposentadoria.
3.1. Os autos vieram à CAUP para manifestação após o indeferimento do pedido de
reconsideração da interessada, em que a Autoridade Máxima desta Corte determinou a
revisão de seus proventos de imediato, retroagindo à data do laudo emitido pela Junta
Médica Oficial deste Regional.
3.2. A revisão ocorreu em razão de um requerimento da própria interessada, que protocolou
pedido de conversão em pecúnia dos meses de licença-prêmio não fruídos, o que gerou um
alerta à DANDD quanto à necessidade de revisar os proventos recebidos pela ex-servidora.
3.3. Verificou-se, à época em que a Junta Médica Oficial desta Corte reavaliou a servidora,
que a mesma não era mais portadora de doença especificada em lei, e foram tomadas
providências apenas no sentido de interromper a isenção do imposto de renda e dos
descontos de contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria, superiores ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do
4

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Secretaria de Controle Interno
regime geral de previdência social (art. 201, CRFB/88), sendo os autos posteriormente
arquivados sem a proporcionalização devida, o que gerou um débito da interessada com o
Erário no valor de R$ 141.714,71 (cento e quarenta e um mil reais e setecentos e quatorze
reais e setenta centavos).
3.4. Detida a análise dos autos, verificou-se que a ausência de controles internos resultou em
um arquivamento indevido, gerando um débito de grande vulto para a interessada, alertandose para a necessidade de seu aprimoramento, especialmente quando da análise de processos
que resultem redução de proventos, salários ou pensões, visto que tais erros, mesmo que
procedimentais, podem causar prejuízos de grande impacto para os servidores e
pensionistas.
3.5. Recomendou-se que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a SEP estabelecesse padrões de
controles internos entre as Unidades subordinadas, nas hipóteses de emissão de laudos pela
Junta Médica Oficial deste Regional, que resultem em integralização ou proporcionalização
de benefícios, com a finalidade de prover adequadamente os direitos dos interessados
envolvidos e, ainda, que a SEP excluísse o esclarecimento que condicionava os efeitos da
alteração à necessidade de chancela do TCU, em razão de mudança no entendimento desse
Egrégio, com base no disposto no Parecer Conjunto nº 369/2015-ALBSCM-MOL-TRT,
adotado para o embasamento da decisão da Exma Desembargadora Vice-Presidente no
exercício regimental da Presidência e a expedição da Portaria nº 1.802/2015-SEP.
04. TRT- DGA 021/06- Registro no CREA e emissão de Anotação de Responsabilidade
Técnica em Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública.
4.1. Os autos foram encaminhados à SCI pela d. Presidência do Tribunal para ciência do teor
do parecer da Assessoria Jurídica, elaborado em face de questionamento oriundo da
Coordenadoria de Obras acerca da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical,
em favor do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, pelos arquitetos lotados
naquela unidade, bem como da responsabilidade por esse suposto pagamento, se poderia ser
atribuída a este Regional.
4.2. Em resposta ao questionamento, a AJU concluiu pela não obrigatoriedade de
recolhimento do imposto aos sindicatos de arquitetos ou engenheiros, em face de os
servidores não ocuparem cargos que exijam tais habilitações profissionais, e mencionou que,
nesse caso, a contribuição sindical seria devida à entidade de representação dos servidores
públicos em geral, em consonância com o princípio da unicidade sindical e jurisprudência.
Mencionou também a ocorrência de desvio de função desses servidores, que estariam
desempenhando atividades típicas de engenharia ou arquitetura sem terem feito concurso
específico para isso, de acordo com o posicionamento do TCU constante do Acórdão nº
2370/2011 Plenário, e recomendou, por fim, que fossem adotadas providências urgentes no
sentido de se evitar o referido desvio de função e provável responsabilização dos gestores
pelo TCU, visto que a irregularidade já ocorre desde a abertura dos autos, em 2006.
4.3. Registre-se que, no que tange ao desvio de função, à época em que os autos foram
autuados, o entendimento que prevalecia no âmbito administrativo era o de que, uma vez
ocupando função comissionada ou cargo em comissão, não haveria que se falar em desvio,
já que estaria afastado das atribuições originárias. O Acórdão citado pela AJU, entretanto,
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não teve como propósito alterar esse posicionamento da Administração, visto que não foi
abordada a questão dos ocupantes de função comissionada. Há que se ressaltar, também, que
o Relator não acatou plenamente a proposta de encaminhamento da equipe técnica, devido
ao grande lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e julgamento pelo TCU, de forma que
o decisum do Plenário se circunscreveu a determinações que não guardam qualquer relação
com o objeto em debate.
4.4. Dessa maneira, não se poderia falar em descumprimento de determinação do TCU que
ensejassem diretamente responsabilização dos gestores, diante da inexistência de coisa
julgada sobre o tema, e, embora tivesse sido providenciada a regularização das situações dos
profissionais de saúde considerados em desvio de função, não foi alterado o estado dos
poucos servidores listados pelo TCU então ocupantes de funções comissionadas ou cargos
em comissão, concluindo-se que a matéria tenha sido pacificada internamente.
4.5. Ressaltou-se, ainda, a preocupação quanto às possíveis soluções para a irregularidade
em tela, acaso fosse confirmada, considerando a importância de que se mantivessem, no
quadro do Tribunal, profissionais habilitados atuando na área de engenharia e/ou arquitetura
em quantidade satisfatória que garantisse a adequada fiscalização dos contratos de projetos e
obras, sob pena de advirem prejuízos ao Órgão por dificuldades de controle da atuação das
empresas terceirizadas deste ramo, como já abordado anteriormente no processo SCI nº
05/10 (Relatório de Auditoria Especial: procedimentos de fiscalização de obras no TRT-1ª
Região), recomendando que se elaborasse apropriado plano de ação para resolução do
problema.
4.6. Após análise da CAUP, entendeu-se como correto o posicionamento adotado pela
Assessoria Jurídica no que tange ao desvio de função, na hipótese de servidores lotados na
Secretaria de Projetos e Obras e/ou Unidades subordinadas exercerem, tácita ou
expressamente as atividades privativas de ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO
ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ENGENHARIA OU ARQUITETURA, ressaltando,
porém, a necessidade de se atentar para a preocupação mencionada pela Diretora Substituta
da SCI, no que se refere à imprescindibilidade dessa atividade para garantir a adequada
fiscalização de projetos e obras do Tribunal.
4.7. Por fim, sugeriu-se que a Administração adote a forma regulamentar apresentada no
Parecer do Ministério Público, registrado pelo Ministro Relator no Acórdão nº 2638/2008
1ª Câmara, para suprir a carência das áreas de especialidade tratadas, após o levantamento
do quantitativo adequado que atenderá às necessidades do Tribunal.
05. TRT-SOF 44/13 - Contratação de empresa especializada em execução de serviços de
engenharia para instalação e manutenção preventiva e corretiva dos imóveis que
abrigam o TRT da 1ª Região.
5.1. Trata-se de auditoria de conformidade, por determinação do Diretor Geral, para
análise dos procedimentos sobre a incidência do Acórdão nº 2.859/13 do TCU na presente
contratação, considerando as manifestações das unidades técnicas.
5.2. Em processos que demandaram o mesmo tipo de análise, esta SCI manifestou-se no
sentido de que, antes de proceder à desoneração, se confirmasse se a atividade principal da
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empresa estaria inserta nas classificações do CNAE 2.0 abrangidas pela lei de desoneração Grupos 412, 432, 433 e 439, conforme disposto na Lei 12.546/2011 (art. 9º, § 9º1) e
Instrução Normativa nº 1.436/2014 da RFB.
5.3. Verificou-se, no entanto, por meio do CNJP da Air Time obtido em consulta ao sítio da
Receita Federal, que a atividade econômica principal da empresa não está enquadrada nos
grupos do CNAE 2.0, abrangidos pela desoneração fiscal.
5.4. Dito isto, sugeriu-se o encaminhamento dos autos à Direção-Geral para ciência e
eventual ponderação pelos setores técnicos acerca de ressarcimento ao Tribunal.
06. TRT SEP 1033.2006.000.01.00.5- Resoluções CNJ nº 13 e nº 14/2006.
6.1. Trata-se de processo de monitoramento para análise do atendimento das recomendações
inseridas no Relatório de Auditoria Ordinária relativo à efetiva aplicabilidade do Teto
Constitucional pelos Sistemas deste Regional.
6.2. Constatou-se que os itens 3.1.1, 4.1 e 4.2, que tratam de servidor/magistrado com
segundo vínculo neste Regional, foram atendidos com a automação do controle do Teto
Constitucional tendo como base o código funcional e, que, não obstante a não adoção do
CPF, como sugerido, não houve prejuízo para o resultado.
6.3. Quanto ao atendimento dos itens 3.1.2 e 3.1.3, casos em que o servidor/magistrado
possui o segundo vínculo no TRT-1ª Região, e vínculo anterior em outro órgão, verificou-se
que o procedimento ainda não é ideal, mas ainda é o único possível, tendo em vista que o
sistema está semiautomatizado, dependendo de intervenção manual, e a ausência do sistema
integrado de dados proposto pelo art. 3º da Lei nº 10.887/04.
6.4. VerificouEXTERNO EC 41) estavam desatualizados, apresentando valores de 2013 e 2014, e
recomendou-se a atualização imediata dos dados concernentes à remuneração dos servidores
no atributo supramencionado, mediante apresentação de comprovantes de rendimentos
atualizados, ou consulta no portal de transparência dos Órgãos de origem, zelando para que
o it
6.5. Concluiu-se que este Regional seguiu a recomendação do TST em 2004, bem como
entendimento do TCU de 2009 e 2010, motivos pelos quais não cumpriu a determinação da
AJU no parecer nº 421/07, não controlando o teto nos casos de pagamentos distintos até
2013, a partir de quando o sistema foi parametrizado para esse controle, e ressaltou que,
quanto à questão da autoaplicabilidade, embora o TCU e o CNJ tivessem posicionamento
divergentes, o susposto conflito foi esclarecido no âmbito do Pedido de Providências nº
1

(...)
§ 9º As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no
CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada
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4490-12.2011.2.00.0000, que considerou a autoaplicabilidade do art. 37, inciso XI, da
CRFB/88, devendo os Órgãos do Poder Judiciário vinculados ao CNJ observarem as
orientações e determinações deste Conselho refletidas nas decisões proferidas pelo Plenário
e nas Resoluções nº 13 e 14 de 2006.
7. SOF 0000437-40.2016.5.01.1000 - Contratação da CEF para elaboração de laudos de
avaliação.
7.1. Trata-se de auditoria de conformidade para contratação direta da CEF - Caixa
Econômica Federal - mediante o estabelecido no art. 25, II da Lei 8.666/93 (inexigibilidade)
- para execução, de forma indireta, de serviços técnicos especializados de elaboração de
laudos de avaliação de imóveis de uso ou interesse do TRT da 1ª Região.
7.2. As justificativas para o pleito remontavam, em síntese: ao fato da CEF não mais realizar
convênio para esse tipo serviço isento de contraprestação, o que obstou a prorrogação do
convênio que existia entre este Regional e a CEF até 15/09/2010; à demanda reprimida e a
inviabilidade de realização da avaliação de imóveis por este Tribunal, tendo em vista a
carência de mão de obra especializada.
7.3. Ao analisar o presente caso, verificou-se que essa modalidade de licitação já foi
analisada no âmbito da Advocacia-Geral da União, em ocasião, análoga a este Regional,
resultando em formalização contratual entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e a CEF, com fulcro no art. 25, II, c/c art. 13, II, da Lei 8666/93. Outros aspectos que
corroboram o entendimento de viabilidade jurídica desse tipo de contratação são os
Acórdãos nº 1495/2004 Plenário, caso em que o TCU teceu considerações sobre o contrato
de avaliação celebrado, mediante inexigibilidade de licitação entre o INSS e a CEF, não
fazendo restrições a essa modalidade de contratação. Ressaltou-se, também, que o Acordão
nº 216/2007
Plenário/TCU e o Acórdão nº 6055/2010- 2ª Câmara/TCU denotam o
entendimento de que a Caixa Econômica Federal seria entidade oficial para serviços de
avaliação de imóveis.
7.4. Pontuou-se, apenas, que a existência no mercado de empresas que também prestam
serviços de avaliação de imóveis, por sis ó, não afasta a inviabilidade de competição para a
contratação de serviços técnicos a que alude o art. 25 da Lei 8.666/93, desde que presentes
três requisitos simultaneamente: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço
e notória especialização do contratado o que buscou o setor licitante demonstrar nas
manifestações e documentos acostados aos autos. Sugeriu-se o encaminhamento dos autos à
Diretoria-Geral para ciência e deliberação, no âmbito de sua discricionariedade, no que se
refere ao prosseguimento da contratação nos moldes propostos, ressalvada a análise dos
aspectos jurídicos envolvidos pela AJU Assessoria Jurídica.
8. TRT-SCI 0000624-48.2016.5.01.1000 - Auditar a regularidade dos procedimentos
relacionados ao inventário anual de patrimônio e almoxarifado.
8.1. Trata-se de auditoria de conformidade realizada no âmbito dos processos SLG 000342823.2015.5.01.1000 e SLG 0007396-61.2015.5.01.1000 em cumprimento à Ação 1.11 do
Plano Anual de Auditoria
PAA/2016, com a finalidade de subsidiar as decisões da
administração quanto aos aspectos da legalidade, da legitimidade, da economicidade, da
8
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eficiência e da eficácia dos atos de gestão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região.
8.2. Analisados os autos, opinou-se pela adequação dos procedimentos do Inventário Anual
de Patrimônio de 2015, e encaminhamento à Diretoria-Geral das seguintes recomendações:
a. Que se previnissem a falta de realização de inventário em alguma Unidade do TRT-1ª
Região e que confirmasse o agente responsável pelos bens patrimoniais, conforme item 1 da
Matriz de Achados;
b. Que fosse aperfeiçoada a conclusão dos dados do Relatório Final de Inventário de
Patrimônio e juntada de Demonstrativo Contábil, para evidenciação da compatibilização
físico-contábil, consoante itens 2 e 3 da Matriz de Achados; e
c. Propiciassem uma maior celeridade dos procedimentos de apuração pela Comissão
Especial de Inventário para conclusão e ressarcimento ao erário, e fossem demonstrado, nos
autos, oportunamente, o resultado verificado nos procedimentos de apuração pela Comissão
Especial de Inventário Ato nº 123/15, de acordo com o item 4 da Matriz de Achados.
III.

OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES
Ações Orientadoras
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO TCU

1. TCU x STF Pensão de menor sob guarda e pessoa designada
O benefício pecuniário da pensão por morte do servidor público, já previsto na antiga lei
do servidor (Lei nº 1.711/1952) e ampliado na edição do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União RJSPCU (Lei nº 8.112/1990), equivale ao pagamento de parte
da remuneração ou proventos recebidos pelo servidor público, após seu falecimento, a
determinados membros de sua família, cujos beneficiários estão relacionados no art. 217
do RJSPCU.
Trata-se de um enunciado concreto do paradigma do Estado Providência ou Estado
Social ou ainda, Estado do Bem-estar Social2, que teve relevante peso tanto na edição da
Constituição de 1988 quanto na elaboração do sistema do Regime Jurídico de que trata a
Lei nº 8.112/1990.
Pois bem, para o ponto que será tratado nessa orientação, três categorias de pessoas
passaram, a partir de 1990, a serem beneficiárias de pensão temporária (cf. art. 217, inciso
II, da Lei nº 8.112/1990):
a) os filhos e irmãos emancipados e capazes até 21 anos;
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 anos; e

2

É um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção social e
organizador da economia, ou seja, o Estado, em parceria com as empresas e as entidades de classes, é o
agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país.
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c) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos.
Vale recordar, ademais, que essas mesmas pessoas também eram beneficiárias de pensão
na época da elaboração do Regime Geral da Previdência Social RGPS (cf. art. 16 da Lei
nº 8.213/1991), o que apontava, já naquela época, certo paralelismo entre os dois sistemas
de previdência, ainda que financiados com receitas públicas distintas.
Entre 1995 e 1997, por meio das Leis nº 9.032/1995 e nº 9.528/1997, a Lei do RGPS foi
alterada para a exclusão dos seguintes beneficiários:
oi excluído do rol de beneficiários o filho emancipado, caso não
seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz;
caso
não seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz;
21 anos ou maior de 60 anos e inválida; e
d) no art.
anteriormente equiparado a filho, remanescendo nessa condição equiparada apenas o
enteado e o menor sob tutela do instituidor.
Posteriormente, em 1998, foram editadas a Emenda Constitucional nº 20/1998 (v. art.
40, § 12) e a Lei nº 9.717/1998 (v. art. 5º), que, dispondo sobre as regras gerais para
organização dos regimes de previdência dos servidores públicos, em breve síntese,
proibiram, ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, a
concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.
À luz das sucessivas mudanças legislativas, o Plenário do Tribunal de Contas da União
firmou entendimento de que o benefício de pensão do menor sob guarda (e, por dedução
interpretativa, os demais beneficiários excluídos nas Leis nº 9.032/1995 e nº 9.528/1997)
estaria tacitamente revogado pela Lei nº 9.717/1998, ante a revogação do benefício no
RGPS e o correspondente paralelismo dos sistemas de previdência previstos na EC nº
20/1998 e na Lei nº 9.717/1998 (cf. Acórdão nº 2.515/2011).
Desde então, o Tribunal de Contas da União, nos casos concretos de julgamento de
atos de pensão, deixou de avaliar a presença ou ausência do elemento
a
, pois, sob a sua ótica, o benefício não existia mais no sistema legal.
Contudo, o entendimento consolidado no TCU foi questionado no Poder Judiciário,
em diversos mandados de segurança impetrados no Supremo Tribunal Federal contra as
suas decisões que negavam o registro de atos de pensão.
A tese capitaneada pelo Tribunal de Contas da União, embora inicialmente acolhida
em algumas decisões liminares monocráticas no Supremo Tribunal Federal, foi rejeitada,
em julgamento colegiado, nos mandados de segurança nº 30.185/DF, nº 31.770/DF, nº
31.803/DF, nº 31.807/DF, nº 31.927/MA e nº 32.337/DF, nos quais os ministros analisaram
com profundidade a matéria e registraram o posicionamento definitivo do STF contrário à
tese defendida pelo TCU, ad exemplum:
guarda de servidor público. Falecimento: pensão temporária. Art. 217, Inc. II,
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Al. B, da Lei n. 8.112/1990. Negativa de registro. Lei n. 9.717/1998, Art. 5º.
Pretenso efeito derrogatório nos regimes próprios de previdência social:
inocorrência. Mandado de segurança concedido.
(...)
Decisão:
A Turma, por votação unânime, concedeu o mandado de segurança para anular
o Acórdão n. 4.665/2012-TCU-1ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da
União no Processo TC 010.238/2012-3, ficando, por óbvio, prejudicado o
agravo regimental interposto pela União contra o deferimento da liminar, nos
(MS 31.770
Relatora: Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em 4.11.2014. Processo Eletrônico DJe-228
Divulgado em 19.11.2014 Publicado em 20.11.2014).

Assim, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a Lei nº 9.717/1998 não teve o
efeito revogatório tácito indicado pelo TCU e, por conseguinte, manteve a concessão do
benefício de pensão por morte para aqueles beneficiários temporários do art. 217, inciso II
da Lei nº 8.112/1990.
Aquela Corte de Contas, sensível à jurisprudência do Supremo, estabeleceu, então, no
ano passado, novo entendimento, nos termos dos Acórdãos nº 2.376, nº 2.377 e nº 2.380,
proferidos pelo Plenário da Casa, na Sessão de 23.9.2015, in verbis:
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 217 da Lei
8.112/1990, incluídas as
vigente até a edição da Medida Provisória 664, de 30/12/2014, inexistindo, até
então, derrogação do citado dispositivo legal em decorrência do disposto no art.

Por fim, é relevante registrar que o entendimento do STF terá vigência limitada, pois o
benefício de pensão por morte para essas categorias de beneficiários foi explicitamente
revogado pela Medida Provisória nº 664/2014 (convertida na Lei nº 13.135/2015),
encerrando, assim, os questionamentos para futuros requerimentos de pensão para esses
beneficiários.
2.

Exigência de qualificação técnica operacional.

LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO. Visando garantir a qualidade na execução
do serviço a ser prestado, o TCU tem entendido ser legítima a inserção de exigência de
qualificação técnica operacional, incluindo quantitativos mínimos e prazos máximos, como
requisito prévio para habilitação nos editais, desde que seja demonstrada sua
imprescindibilidade e pertinência (v. Acórdão nº 1.214/2013-TCU-Plenário e Acórdão nº
409/2016-TCU-Plenário, dentre outros).
II.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No referido trimestre iniciou-se, ainda, a realização de auditoria operacional,
designada por meio da Portaria nº 30/2016 do TRT/RJ, prevista no item 2.4 do Plano Anual
de Auditoria deste exercício (PAA 2016), com a finalidade de avaliar os indicadores de
desempenho utilizados pelo TRT/RJ quanto a sua qualidade, confiabilidade,
representatividade, homogeneidade, praticidade e validade, no âmbito do processo SCI
0001139-83.2016.5.01.1000, porém ainda se encontra em fase de finalização, motivo pelo
qual não foram incluídas suas conclusões neste Relatório.
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Por fim, esclareço que foram realizadas, ainda, 249 (duzentos e quarenta e nove)
análises processuais no âmbito das Coordenadorias desta SCI Gabinete, CAUP, CALC e
CACO, algumas com recomendações, sempre com o propósito de assegurar a observância à
legislação aplicável e à jurisprudência do TCU, bem como garantir a eficiente aplicação dos
recursos nas ações cotidianas da Administração, como forma de se obter a economicidade
invocada pelo art. 70 da Constituição Federal de 1988.
TRT/SCI, em 10 de abril de 2016.
ORIGINAL ASSINADO
Sérgio Honorato dos Santos
Diretor da SCI
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