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Seção 1

155N '1415-7537
llaW l.ên.W. o Requerimento de 05. 147/150 tem carãicr me
r.uuente protcl.uório, de modo que proponho au Exrn" Sr. Ministro
Relator, ':UIII b••se no 'IUC dispõe o art. 192 do RITCU, exure de,
p.,~hu nJu conhecendo o referido pedido do Interessado, dando-lhe a
devida ciência.
Do mérito
Do Pedido de Reexame
O Interessado interpôs pedido de recxarne (Ils, 16122), tendo
.I instrução té':'I1i~.[sido favorável
.10 pleito (Ils, 86/91} e acatada cm
parte pelo então titular desta Unidade (fls. 92).
Importa destacar .IS partes coincidentes e colidcntcs da lns
truçào lé~ni~d c d,l manifestação do Titular desta Unidade Técnica,
como segue:
O parecer de Os. 86/91 concluiu:
•... seja revista a Decisão de fls. 14, 110 sentido de que seja
aplicada ,1lJ ui.\(} a SLÍII/ul,l nO 105, e a presente «II/U:SI<iOjulgada
!<g,l! \Um " registro do ato de fls. 01/02, dp<í.1 ser ditigcnüado o
tÍ~~c1ode origem fiara que:
a)
exclua a vautagem do código.SIS,lC n" 551.1, do
[andamento
legal da concessão e a parcela do CÓlligo-SISAC n"
8610 do cálculo dos proventos; e
b]
efetue o ajuste financeiro pelas parcelas indevldamcnte recebidas, decorrentes da vantagem acima descrita.
.... veja rn isto o Enunciado de Súmula n' 18-1, rt:l iguuuulo
'I ,I antiga
redação, de forma
que a <OII1<I)iel1l do quinqtünio de
I oculato para [ins de aposentadoria
pIII·.,a ser computado o tempo de
'.Ií:ti", e\\'n ido em qualquer instância trabalhlstu' tncgrltos /IICII.,).
O então Secretário assim se manifestou.
'Esucuiilauuaua qUllnto ao ('«\'lI C'QIlCn U, esuuciuuuuuuui:
1

;'l\lrw,70
h/cio rjslel fJlU' cio
(puu.J...Jfat/flolCllladoda a (('(Ielçeio !l(mu/ar ct:a..LJ.U1l:rL!.S.úlllJ.l1a..J..1J:L
reli) (' ("'ta ,lapa Sllnoll.LLJiLJ1c/eJ:i.Jn1!nlo
do hCllC'Úê';o l'Ohelllla
pOrton11! !lu lW"5tJ
C'1l/,:lulilll,.n(CI
"apl.i.Laçiio da S';WUh'1 /Q5 TC1.l.
lIO ((1\0 em leia
k-J1(-

lU

IUclo

(fim

"

(C'\(,

eW105rlda

orla

'Cm relação ii proposta de altcruçã« da Stunulu 18·1, estou
de acordo com O mérito da proposta, mel.', pondero, sobre eI afiar
tunidadc dessa alteração, pais tratase di' mudança jurisprudcnciat
de grande vulto e que poderia prejudicar eI apre, iaçào do objcto
.k,« pro, ('.1".\0, quu! seja, pedido d« reC.la/llC de Declsão que negou
registro ele aposentadoria, que. entendo, deva ser célere.
'Assim, relativamente 1/ essa última proposta .. sugiro que a
,1<, i.\lio a .\('1' eiuruda nestes autos oriente sobre eI oportunidade
dcssu Cnldad« Téc nicu proceder </{I,\ estudos relativos ri alteração
sumular'. (grifos meus).
Como se pode verificar, o Senhor Secretário discordou apclld~ J,l parte d,l proposta referente ,I ••ltcrução da Súrnula 18.:1,quanto
;, dJ1igén~i.1Pdl" e~du.,J" dei vantagem do art, 192 da Lei n° 8.11~/90
manifestou-se favoravelmente.
Tecendo relevantes considerações sobre a Sumula n" 184,
n;II' fuzcndn referência explfcita à proposta de exclusão da retroo
mctu.iun.ula vantagem do art. 192 da Lei n° 8. J 1~/90, manifestou o
Ministério Público f,lIor.lIelmente :t proposta do então Scçretáriu
desta Unidade (Os. 94/98).
O ["111° Sr. Ministro Relator, acatando us pareceres unifor
IIIC', apresentou proposta de decisão <O,. 99/102). Em resumo, aco
lhcudo ,I pWpoSI.1 de lcg.rlid ••de e de ••plicação d.1 Sümula n° 105,
propondo fossem remetidos à Comissão de Jurisprudência cópia do
Rcl.uõrio c Voto e dos pareceres const.mtes deste, autos.
Destaco do Relatório o seguinte trecho:
',\ 2" SI.CEX 'Oll( luiu eI anâlivc /"of}/Jlldo seja icvistu ii
Decisão 11° 1/0fl)6, aplicando- se 110 CCl.\'O<l Súmula n" 105, para
.i"J.~'Jl legal a pjescnte l une e'.üio ,,)/11 o rcglstro ti" ato ele'JI.,. nl/o':!,
.11'05 DlllGf:NC/A
'j C'lllA
ACERTOS e..... Ifl.~. 99/100. tle.'

taqucs

11l!'".\').

As Os. 1101112 consta Voto Revisor do Exm" Sr. Ministro
Bento Jw~é Bug.uin, onde entende não ~C:( ncccss.lrio discutir -e d
S,illlUI.1 TC'U n" 18.:1.por correta, bem corno inaplicãvel .IU l..IM)a
Súmula n° 105 e. às Os. l l J, proposta de decisão. no scntldo de que
o reeur.'o fosse conhecido e não provido. mantendo-se a decisão
origin.11. que julgou ilegal a conccs~ão.
POI for~.1 de empate n,. vota~j". dClldiu·sc .I I' Cim.II.1 a
submeter y processo ao julgamento do Plenário (l1s. 114).
.\s Os. 116/119 ,"onst.1 Rd.llório c Voto proferidu pelu E"mo
Sr. Milll.SUll Reldlor, o,;nlquc reitcl.1 SU.IPWPOSld inicial. Cl'nst.1 deslc
novo Relat6rio e Voto. menção à proposla da instrução técnica sobre
·dilixe'ncia.\ e acato,.' (Os. 117).
As Ih. 122 t:onsta cópia da Decisão n° R3l/96· Plenário,
f.!lorá,eI .IU pleitu. cuja p.lrle di;,posilha tramcre\o:
'S. J. t 01l/":i. i I ,/0 pulit10 tlt.· ft"e.\UlIlt, lU}') :l: "1120.\ du uI t. :IS.
I'tllLÍgraf" IÍniul, ela Lei n" 8..14319':!,pclra ,Ielr lh(' prol'illlcntll. /1'
\,('//(ü,·.\e a deeis,;" recorrida;
8.2. I o/l\Í<Ú'rclr /eJJllfll no',,,,,',, C OIzcoe, ,cio paro fitl, eh- rl'('b'ln, lI"'" fi llnlicoçc7o da....S..ú.JnHla ,,0 105 dC'i/e 7iojblU:w.l.;

8.3
8.4

.

' (grifos meus).
Omi.\.,lio ela Deâ.ltio lIo 831196 I'lelllírio
.\ De~isJo prorerida neste proce,so é omiss,l n,l medida em
'!uc ndd n:IO 'c incluiu ponto contido no Relalório e Voto do Exmo
SI. :'.linistru ReI,llOr. que l~xplic[tamentc. aponta\a favura\e1mente J.
prlll'0st,l de quc rllssc cfctuild.1 diligência para .1 c~dll:;ão da I.UI
1.lgcl!l do drt. 192 dd Lei n° S.1l ~/90, bem corno ii rcstituição .IU
lr.íri" d,,, p,lrl.elas indev idamcnte percebidas.
O ,!ue nus p"re.:c ~urretu .Ifirmar é que .1 que ,tão foi \)fu~
~.Id.l· pelo debdtc el!l turno da aplic.lção da Súmula n° 105 ,lO caso
em C.XdmclO. em especi.ll. pelu debate aprofundado que sc fez sobre
a Súmula 18.:1.
De f.ltu, .1 discu~são sobre •• aplh:.ação uu não da Súmuld n°
105 cr.1 de cluci.li irnport:lnd.1 neste processo. ellé porque se não
d~.It.IJ.I .1 lc'C de 'u" ,lplicilbilid,lde todas ,IS dem,lis questõcs ine
rentes ao proeesso perderiam seu objelo.
Pois bem, após o longo e rico debale em torno da questão
principal. iMo é. havelia Ou não que ser considerado o tempo de
h,~.II.ltll du Inlclcssddo pdr;[ lin~ dc Icg..llideldc de SUil .lposenladori.I,
., PlOl'u.,lo.ld,1 t.:niJ,lde Tél.ni~.1 foi nu ,entido de que fo"e cfetuJda ,I
~\lflC ••••
I" Jú fundo.ll!lcnt" Icb.11d;1~lln~e,~ju, bem "'I!l" .1 corre~:io do
",j,kuk, J\h Ph.I\,"'llboJ"J. ",Üt11 ~-. n:'Ílilui'.i'J\) .11.1 Er.1rill J~I"J p~lf~d~l' ir
rc,:ui.Il11Jt:ntc rccebiJ.l' 0.1 tÍlult' JJ lantagem impugnad.1.

Infelizmente, apesar de acatada a proposta da Unidade Técnica pelo Senhor Ministro Relutar, não se fez constar na pane dis
positiva da Decisão n" 831/96 Plenário determinação no sentido de
que fosse cfctuada diligência para que o órgão de origem excluísse a
parcela referente à vantagem do art. 192 da Lei n° 8.112190 c nem
tampouco que fosse efetuudo ajuste financeiro pelas parcelas indevidamente recebidas.
Da Contradição da Decisão /lo 831/96
A Decisão n" 831/96 é de fato um julgad« isolado contrário
à jurisprudência desta Casa, julgado que vem causando evidente pre
juízo ao Erário, a uma porque garante o pagamento indevido de
vantagem ao Interessado, a duas porque obstaculiza a adoção pelo
órgão de origem de medidas udministrutivas no sentido da exclusão
da mesma vantagem, por força do que dispõe o Enunciado de Súmula
n° J 99 deste Tribunal.
Parece-me inadiável, seja a título de acato às propostas desta
Unidade Técnica e do Ministério Público, no sentido de rccepcionar o
expediente de Os. 131 como Embargos de Declaração, ou não. que
este Tribunal reveja a decisão ora questionada, a fim de que seja
determinado o expurgo da vantagem do arl. 192 da Lei n" 8.112/90
dos proventos de aposentadoria do Interessado.
A situação consolidada li partir do referido julgado está em
dixscnãncia com li jurisprudência desta Casa, visto que é entendi
mente pacífico e consolidado que não fazem jus à vantagem do art .
192 da Lei n° 8.112/90 os classistas da Justiça do Trabalho.
Como se vê está evidenciado não apenas que ocorreu urna
omissão quanto a exclusão da parcela em comento. visto que em seu
Relatório o Exrn" Sr. Ministro-Relator fez menção expressa às propostas da Unidade Técnica. relativamente à diligência para saneamento dos autos, como também é patente que decisão vai de encontro
ao acervo jurisprudencial desta Casa.
!Jmhargo\' de Declaração
As f1s. 127/128 consta parecer da Chefia do Setor de Análise
dos Atos de Admissão e concessão do TST. onde destaca a proposta
inicial desta Unidade Técnica, no sentido de que fosse cfetuada diligência para exclusão de vantagem indevida (fls. 127).
Destaco. ainda, que a parcccrista fal menção a outras duas
aposentadorias de Ministros Clnssistas daquele TS1: em que este
Tribunal de Contas havia determinado diligência para exclusão da
parcela referente ao art, 192 da Lei n° 8.112190.
Conclui:
'Diante de IiIIfalo, este Sctor esteve em vlsita li 2" SECEX,
[la tentativa de hll,'car tinIa ,'oluç.ão para crIL"('quívaco Em reunião
COIIIo Secreulrio em exercício e uma assessora, (OlnOVoricnlado.s..n.a.
ssntida de que a este cam caberia apl'UOS Bmbargo de [)eclamção.,
embom iutcm]reS1im.. conforme arts. 230. 231,235 e parágrafos. do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, jtí que o proCCVS(/encontra-se concluso com a decisão pelo legalidade' tdestoques meus, fls. 128).
Às Os. 129/130 consta parecer da Senhora Dirctora da Secretaria de Auditoria dirigido ao Dirctor-Geral de Coordenação Adrninlstratlva do TST. onde dá notícia sobre a remessa a esta Secretaria
do Ofício de Os. 131.
No documento acima mencionado são reproduzidos e re
forçados os argumentos cxpcndidos no parecer de fls. 127/128. no
sentido de que a Decisão proferida nestes autos não fez constar a
proposta sJe diligência desta Unidade Técnica.
E importante destacar no ofício de Os. 131 que o órgão de
origem coloca à cargo deste E. Tribunal dirimir conflito entre decisões anteriormente proferidas em casos análogos ao do Interessado
nestes autos com a Decisão n? 831196.
De fato, além da omissão contida na Decisão, consubstnn
cinda na f••lta de menção à exclusão de \ antagem c restituição ao
erário de parcelas indevidamente recebidas. é mister vcrlflcar que
existe contradição entre o referido julgado não apenas em relação aos
doi, precedentes indicados pela Unidade de Controle Interno do TST,
mas em relação a vasta jurisprudência
deste Tribunal sobre a matéria.
Às Os. 135/136 consta instrução desta Secretaria no sentido
de dar conhecimento à solicitação do Controle Interno sob a forma de
Embargos de Declaração. Tecendo considerações sobre a procedência
do recurso concluiu esta Unidade:
'Diel/lte do exposto, pro/11m/lOao E. Tribu/ll/I que couheça do
prde/lte relur.'O, embora illtemflestivo, pura, dalldo·/he provimelllo,
refonuar a Deci.wio u" 831196, AIiI /lo 51196·Plel/iírio, 110 selllido de
serem excluídos do ato concessório de fls. O1102 o fundamento legal
de código SISAC 5513 e ti l'iIutagem de código SISAC 86/0, rc·
ferc/lte.l '111 <lrt. 192, Il da Lei 11° 8.112190, bem como seja pmmol'ido
(/ rt·\.I,a'CiI/Wlllo t/(/ Ertirio c1C1.1 quantias illderMameute percebidas. de
atimlo lom a Slílllllla-TCU lIo 235, a partir de 22.08.94, /lO.\ tcmws
da Decistio /lI 046196, Ata 11° 06/96-Plemírio·.
Às Os. 1-l0 consta nmnifestação do d. Representante do Mi·
nistério Público que, em concordância com a proposta desta Unidade,
concluiu:
.
'Com efeito, 110 \-ÍJto ti',! ~elator d~st~ processf!, está l.te.

por IWO ter sujo
e.\CImitwda a pmpO.\la de diligência da L'lIicltule 7,tcnica 110 sentido
\'ldaWl'Irte

cle"uw\'/rada

Cl OOlrrenC10

de, olwuao

de e.\tluir a vanlilgem do art. 192 da Lei 11° 8.112/90 e cfetuar o
ajll.\le fin.llu.eim da~ parcela.\ /lxebicla.\ illdevidamente.
Cm s jc/ercllleÚ' que tJ l'tllendinwnteJ
dest" Trjbuual é IW sentida ,h- e.Juç os memhaJ\' c1auj)'!t15 u,70 fn7t'w jus ii l'anUl~em do ar!
19") d" lej
8 1"190 nor ,,,,(varem C0CJ!0S jWlfclt/or Q Mjnjrlédo
Cljblico ovina na ""alicio da acolhi,lli'rtto do .UllJ1wrj,oão
formulada
nela 2" ÇE:CEX lendo elu vida Que a rua ltWllifp"tação
lécnjca
é
uI)

rI." qIW,'t,;"s (}Q\0105 "0," ouros '(grifos meus).
Concordo. nesta oportunidade, que o documento de Os. 131
pode ser eonhecido corno Embargos de Dedamção. conforme propõe
a instrução técnica c o douto Ministério Público.
Discordo, contudo, da proposição de que deva ser aplicado o
Enunciado de Súmu!a n° 235 deste Tribunal relativamente às parce"l~
percebidas indevidamente a título de vantagem do art. 192 da Lei n°
8.112190. vez que as mesmas. indcpcndcll!clDente se de boa ou m()-fé.
o foram em virtude de julgado deste Tribunal, de modo que, no caso
em tela, e\ ideneia ~e que a vantagem não foi excluída. por força do
'1ue dispõe o Enunciado de Súmula n° 199 deste Tribunal e não em
\ irtude de Jção ou omissão do 6rgão de origem e. menos ainda, cm
decorr':ncia de ação ou omissão do I ntere~sado.
cUJelluada

O intuito de que seja conhecido o recurso é a reforma da
Decisão nÓ831/96 para que nela se faça constar dispositivo sobre a
exclusão de parcela indevida e a restituição ao Erário, determinações
estas contidas no Relatório e Voto do Exrn" Sr. Ministro-Relator
Por outro lado é necessário ponderar que tais determinações
em não tendo sido incluídas na pane. dispositiva da decisão ora
qucstionuda não se consubstanciaram em comando para o érgão de
origem.
isto é, não pôde o órgão nem excluir a vantagem ilegal e
nem mesmo efetuar os ajustes financeiros pelas parecias indevida
mente pagas ver que a decisão fez nenhuma determinação neste
sentido, além de que. se o fizesse. o órgão estaria descumprindo o
disposto na Súmula n° 199 deste Tribunal.
Pois bem. o Interessado vem percebendo indevidamente a
parcela do art, 192 da Lei n° 8.112/90 e não foi obrigado a restituir
nenhum valor a título desta vantagem irregular em virtude de este
Tribunal ter considerado LEGAL o ato concessório em que a referida
vantagem estava inscrita.
Não parece razoável que sejn agora forçado a devolver va
lares que este Tribunal expressamente julgou legais. O Interessado,
data vênia, não concorreu com a ilegalidade, não sendo justo nem
legal que seja responsabilizado por alo deste Tribunal.
Se parcelas hão de ser restituídas, com a aplicação da SÚ·
mula n° 235, são aquelas referentes ao período compreendido entre a
data da vigência da aposentadoria e a véspera da publicação da
Decisão n° 831/96, no caso entre 17.03.94 e 25.12.96.
Por força do que dispôs a Decisão TCU n° 046/CJ6. cn
tretanto, o marco inicial para a aplicação da Súmula n° 235 deve ser
22.08.94.
Assim, discordando apenas em parte das proposições de fls
]351136 e 140. entendo devam ser conhecidos os Embargos com a
reforma da Decisão nó 831/96 para que nela se faça constar a determinação de diligência para exclusão da vantagem do ano l <>2 da
Lei n° 8.112190 e. quanto a aplicação da Sümula n° 235, entendo deva
a mesma ser aplicada relativamente ao período de 22.08.94 e
25.12.96. dispensando-se, a contar de 26. I 2.96 o ressarcimento das
parcelas percebidas indevidamente.
Do Requerimento da Interessado
Às Os. 144 consta requerimento do Interessado no sentido de
que este processo fosse retirado de pauta, alegando que não lhe foi
assegurado o direito do contraditõrío e ampla defesa, além de argurnentar no sentido de que decisão favorável aos embargos rcprcsentariam 'razoável redução em seus proventos'.
Além disso, eonfonne documentos de fls. 145/146. requereu
vistas e cópia dos autos.
Às Ils. 1471150 consta segundo requerimento do Interessado.
em que basicamente questiona a recepção do ofício remetido pelo
controle interno (Ils, 131) como embargos de declaração, alem de
pleitear u não aplicação da Sümula TCU n° 235, proposta por esta
Unidade c pelo Ministério Público junto a este Tribunal.
Destaco do requerimento os seguintes trechos:
a) Do Ofício enviado pela Secretaria de Auditoria do TST:
'Examinando mais de perto aquele expediente, poderá ver
\thvSG

Excelência

Que

íamo;\, houve

a jlltl'tZÇt7Q

daquele Ór:gt7o em

embargar ti Dec;"ão nO 811196
PlralÍeja
d('f\'(1 Corle
Cumpre
realçar que naquela missiva, relatando o ocorrido na tramitação dos
presentes autos, o Õrgão de Controle II/terno apenas soUdlau
fonuaçÕes de aWIO nrocetier em {ace cio,' c1i/kIl1darÚ's qllt' e'IC"etrlava
pOrtl
o par.:amento
de vantagem jnserida llO IIW de fI(JOÇPllfução
devidamente registrado por esse Trihunal. Naquela oportunidade dlsse, llteralmente, aquele Órgrio que aguardava 'lima resposta desse e.
Tribunal para que possamos solucionar tal questão'. O qlle çe nWa
em "erdade na UlUa Q/jelltaçãa' (negritas do original, sublinhas
minhas, fls. 147).
b) Do Parecer da Unidade Técnica:
'... Cumpre lembrar que esta nrelCIlW i/açt7o surgiu de forma
inonitwda e porque /1170 dizer, açudada. na Instrução de fls. 135.
quando o Sr. Analista, esp0.ll/l1ilo entendimcnto que lia expediente

i,,-

não se vê, .,. '.
'Ao que parece, ao fillta de pa\'\'ibilitlade Ió"im e co'aáve/
que pudesse dar cl/camillhamefllo til' eXfll1diellte, antou çe nar ca·
minha mojç fríeU mas, 'tlata l'êllia', equivomdo Não obstante, após
essa lIulIIife,"Itllção. não 5'P uroo,dclI
conl o de\,irla acujdade à llna
/ise do que pretelldia o Órlltio de Controle l/ltemo ... ' (grifos meus,
fls. 147).
e) Dos Princípios Processuais:
fNessll esteir(l tlecl"'wírjn
então t,.a'Yer à baila "dne{pia
PCQct'n'llfll
bárico qual Yeia......tL.f1tLjnércja ria Í1(íza Se, de fato,
considerar WJVsaE.rcelência a hipÓtese de que lião hOl/ve a intenção
ele emharque

flor

narte

daqueú

1

ÓO'Õn

será preciso

ter enl mente.

então, II I'el/UI mcí_Tima: 'ninguém é juiz sem all/or e nelll pode o juiz
proceder de ofício', e, assim, ntio haveria como impulsionar os pre·
sentes autos.
'•••, prelnellle se faz analisar outeo equívoco nrocpuua' oh·
,'elJ'ado

tUJ"leç

autor

p\'I"

<,,"QlieiJado e admjtido

nela

nránria

jnr-

1.J:JJ.J;íkL Trata-se da intempes/Í\'idade dos embargo:v. Q';alllo à I!ssa
questüo, é bem de ver quc 'mio hasta que a selllença, a dedslio ou o
acórdüo sejam irrecorríveis: é preciso que ainda o sejam. O recuno
deverlÍ ser interposto em tempo luíbil, isto. é, tempestivamellle. Ef'
gotado o prazo legal, dentro di] qual se admiti' o recurso, prec/llso çe
toma o direito de recorrer'. E a /içüo de Moac)'r Amam/ Salllos i1l
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. O prazo para recorrer
tI peremptório, falta
e improrrogável·
art. 177 do Código de Pro·
cesso CMl dc art. 34, § I" da Lei Orgânica do Tribunal de COlltas
da União e esse prazo, frise·se, permaneceu in albis' (destaques do
origiual, grifos meus, fls. 148).
.... , inafastcível concluir que -mesmo fosse e.\pediente de fls.
131 elllendido COI/lOembargos de declaração, estes não poderiam ser
conhccidos, por lhe faltar Ullldos pressupostos blÍsicos dos recunas,
qual seja, o da tempestiJoidade ... 'lj1s. 148).
d) Sobre a vantagem do m. 192, inciso
da Lei n°
8. II 2190:
'Reportamo nos à COIlCes.W/O
da vantagem pre~'içta lU' art .
192. inciso li, da Lei nO8.112190. Questão jli tantas vezes enfrentada
por esse Tribunal, inc/usil'e sumulada, de fato, seria uma il!col!gruência conceder vantagem riferente à carreira àquele qJJ.t:..JlJ:.l/P
cargo imlado, coma é a casa da Ministro Oassifta da T.cilzJ.mJJl

n.

~

l

~

j

j

j

J

J

