TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

SDG-1 - TAQUIGRAFIA

38ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada por
Videoconferência

TC-005321.989.15-4
e respectivas UGEs
Estadual

DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA
DATA DA SESSÃO

23-11-2021

Pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Relator, Antonio
Roque Citadini, Presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, em conformidade
com as respectivas notas taquigráficas, inseridas aos autos, decidiu, nos termos dos
artigos 33, inciso II, e 35 da Lei Orgânica deste Tribunal, julgar regular o Balanço
Consolidado da USP, relativo ao exercício de 2015 (eTC-5321.989.15), bem como das
unidades universitárias, registradas na nota de rodapé nº 91 do voto do Relator, juntado aos
autos, em que se verificaram ocorrências alcançadas pelas orientações constantes da
íntegra do aludido voto, quitando-se os ordenadores de despesa, com expressas ressalvas
das importâncias remuneratórias extravagantes do teto constitucional pagas aos servidores,
determinando imediata cessação e restituição daquelas auferidas após 18 de novembro de
2015, consoante assinalado no RE 606358/SP.
Decidiu, ainda, conforme assentado nos artigos 33, inciso I, e 34 do
mencionado regramento, julgar regulares os demais polos educacionais, listados na nota de
rodapé nº 92 do referido voto, em que não se apontaram falhas (ou cujos defeitos tenham
sido integralmente afastados), dando-se plena quitação aos ordenadores de despesa.
Decidiu, outrossim, liberar todos os responsáveis por adiantamentos e
almoxarifados, consoante previsto no artigo 50 da Lei Complementar nº 709/93.
Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, a remessa de cópias da
decisão: I) à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob a qual se encontra vinculada a
Universidade de São Paulo, para ciência e adoção de eventuais providências; e II) à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em resposta ao Ofício CFC nº 002/2018,
que deu origem ao expediente eTC-9296.989.18 (arquivando-o).
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS RENATA CONSTANTE
CESTARI
PROCURADOR DA FAZENDA DO ESTADO CARIM JOSÉ FERES
Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
Ao Cartório do Relator para:
redação e publicação do acórdão.
oficiar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem com à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Relator.
Ao arquivo.
SDG-1, em 25 de novembro de 2021
SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
SDG-1/NFC/grs/ra

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br

38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRO

DE

2021,

POR

MEIO

DE

PLATAFORMA

PARA

VIDEOCONFERÊNCIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TCESP Nº 02/2020.

PRESIDENTE
RELATOR

Conselheiro Antonio Roque Citadini

Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues

PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Renata

Constante Cestari
PROCURADOR DA FAZENDA DO ESTADO
SECRETÁRIO

Carim José Féres

Sérgio Ciquera Rossi

PROCESSO - 06 TC-005321.989.15-4
INTERESSADO: Universidade de São Paulo

USP.

EXERCÍCIO: 2015.
DIRIGENTES: Marco Antônio Zago (Reitor) e Vahan Agopyan (Vice-Reitor).
ADVOGADOS: Giselda Freiria Presotto (OAB/SP nº 161.603), Hamilton de
Castro Teixeira Silva (OAB/SP nº 161.750), Adriana Fumie Aoki (OAB/SP nº
235.935), Adriana Fragalle Moreira (OAB/SP nº 290.141) e Rafael Seco
Saravalli (OAB/SP nº 318.478).
PROCURADO DE CONTAS: Rafael Antonio Baldo.
PROCURADORES DA FAZENDA: Carim José Féres, Vera Wolff Bava, Luiz
Menezes Neto e Jéssica Helena Rocha Vieira Couto.
FISCALIZAÇÃO ATUAL: GDF-7

RELATOR

-

Senhor

Presidente,

Senhor

Conselheiro,

Procuradores do Ministério Público de Contas e da Fazenda do Estado e
Senhor Secretário-Diretor Geral.
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Trago a julgamento as contas da Universidade de São Paulo
USP, Exercício de 2015. Relatório bastante alentado, como Vossas
Excelências puderam perceber, registra todos os achados de auditoria, as
irregularidades, os apontamentos necessários.
Não discrepa muito de outras contas, mais ou menos desse
período que, já apreciadas, receberam solução de irregularidade em razão da
extrapolação do teto no pagamento dos docentes. Como essa matéria sofreu
alteração em razão de uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, do
Senhor Presidente à época, revi essas contas sob a ótica da atual realidade e
refazendo uns cálculos, que estão à folha 63 do relatório, cheguei à conclusão
de que a extrapolação dos pagamentos concentrou-se, basicamente, agora nos
não docentes, nos funcionários, mas ainda assim o gasto extravagante
representa três centésimos de 1% de todo o orçamento da Universidade.
Como essa questão tinha sido nodal nas contas anteriores que
reprovaram os demonstrativos, eu acredito que sob esta ótica nova e sob estes
novos cálculos ela deixou de ter a relevância que tinha, porque três centésimos
de 1% de todo o orçamento da Universidade, a meu ver é muito pouco para
decretar o juízo de condenação.
Ainda assim, as recomendações pertinentes subsistem em vários
aspectos das contas examinadas, tais como o excesso de gastos com pessoal,
a questão dos imóveis a exigir cuidado com recomendações listadas à fls. 78 e
seguintes no nosso relatório, que se Vossas Excelências estiverem de acordo
eu não reproduzo e vou às conclusões, que aprovam as contas da
Universidade, com ressalvas.

(VOTO DE MÉRITO JUNTADO AOS AUTOS)

PRESIDENTE

Em discussão. Conselheiro Sidney Beraldo.
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CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

Senhor

Presidente, Senhor Relator, senhores Procuradores do Ministério Público de
Contas e da Fazenda do Estado e Senhor Secretário-Diretor Geral, eu tinha
pensado até em pedir vista desse processo por conta de ser o Relator das
contas de 2016. Também verifiquei extrapolação de teto de servidores, não só
dos professores. A meu ver, a decisão do STF não fundamenta que servidores
receberam acima do teto, limitou-se aos professores.
Mas aí Vossa Excelência informa que a regularidade se dá em
função do valor da extrapolação do teto, que é de apenas 0,03%, mas
reconhece que existe o problema de servidores recebendo acima do teto.

RELATOR - O prejuízo no exercício é R$ 1.528.729,00. Essa
parte é rigorosamente ressalvada nas contas, quer dizer, não são aprovadas,
mas nunca se falou em determinação de restituição desses valores por parte
dos servidores da Universidade; é ressalvada, não é aprovada, determina-se a
imediata cessação da extrapolação de teto para eles, se é que não houve
conta posterior já com essa determinação.
Há uma data a partir da qual se deve restituir, sim, após 18 de
novembro de 2015. Tudo que foi pago depois dessa data, em razão do recurso
ordinário de decisão do Supremo, deve ser restituído e este é um problema da
Universidade.

CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

Concordo.

Vou acompanhar porque realmente acho que só essa questão para rejeitar
todas as contas da Universidade... Então vou acompanhar Vossa Excelência.

RELATOR

Obrigado, Excelência, me conforta, especialmente

diante do orçamento global e de tudo o que representa a Universidade de São
Paulo.
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O Tribunal vem apontando há muito tempo essa extrapolação de
teto e, agora, com a decisão do Supremo a restituição do que foi pago depois
de 2015 deve estar acontecendo, não sei se está, se foi feito. Talvez uma
informação da auditoria mais atual possa nos esclarecer.
Mas não pode nada ser pago acima do teto, vantagem pessoal,
aquelas

vantagens

fixas,

depois

de

novembro

de

2015.

Isso

está

expressamente consignado em nosso voto.

PRESIDENTE - Eu também vou acompanhar o voto do
Conselheiro Edgard, que tomou as precauções adequadas sobre essa matéria,
mas quero dizer que tenho a impressão, não pretendo tocar fogo no capim
seco, mas tenho a impressão de que quando se julgar o mérito daquela ação
no Supremo, é provável que estendam aos funcionários. Muito provavelmente
vão estender aos funcionários.
Então, isso dá ainda mais força ao voto de Vossa Excelência, às
precauções que Vossa Excelência tomou.

RELATOR

Tem razão Vossa Excelência porque, se não me

engano, o Ministro Toffoli, em sua provisão preliminar, condenou a existência
do subteto na Constituição e que, de fato, é uma excrescência jurídica.
Mas é uma discussão para outra hora.

PRESIDENTE

É uma discussão para daqui a vinte anos. Como

não estaremos aqui, se estivermos no mundo está bom, na verdade, acho
muito possível que na decisão de mérito final acabe se incorporando.
Mas o voto de Vossa Excelência está adequado. Continua em
discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado.
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DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto dos Conselheiros
Edgard Camargo Rodrigues, Relator, Antonio Roque Citadini, Presidente, e
Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, em conformidade com as respectivas
notas taquigráficas, inseridas aos autos, decidiu, nos termos dos artigos 33, inciso
II, e 35 da Lei Orgânica deste Tribunal, julgar regular o Balanço Consolidado da
USP, relativo ao exercício de 2015 (eTC-5321.989.15), bem como das unidades
universitárias, registradas na nota de rodapé nº 91 do voto do Relator, juntado aos
autos, em que se verificaram ocorrências alcançadas pelas orientações
constantes da íntegra do aludido voto, quitando-se os ordenadores de despesa,
com expressas ressalvas das importâncias remuneratórias extravagantes do teto
constitucional pagas aos servidores, determinando imediata cessação e restituição
daquelas auferidas após 18 de novembro de 2015, consoante assinalado no RE
606358/SP.
Decidiu, ainda, conforme assentado nos artigos 33, inciso I, e 34 do
mencionado regramento, julgar regulares os demais polos educacionais, listados
na nota de rodapé nº 92 do referido voto, em que não se apontaram falhas (ou
cujos defeitos tenham sido integralmente afastados), dando-se plena quitação aos
ordenadores de despesa.
Decidiu, outrossim, liberar todos os responsáveis por adiantamentos
e almoxarifados, consoante previsto no artigo 50 da Lei Complementar nº 709/93.
Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, a remessa de
cópias da decisão: I) à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob a qual se
encontra vinculada a Universidade de São Paulo, para ciência e adoção de
eventuais providências; e II) à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em
resposta ao Ofício CFC nº 002/2018, que deu origem ao expediente eTC9296.989.18 (arquivando-o).

Taquígrafa:Anahy
SDG-1-ESBP
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GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES
PRIMEIRA CÂMARA DE 23/11/21
CONTAS ANUAIS

ITEM Nº06
JULGAMENTO

06 TC-005321.989.15-4
Interessado(s): Universidade de São Paulo

USP.

Exercício: 2015.
Dirigente(s): Marco Antônio Zago (Reitor) e Vahan Agopyan (ViceReitor).
Advogado(s): Giselda Freiria Presotto (OAB/SP nº 161.603), Hamilton
de Castro Teixeira Silva (OAB/SP nº 161.750), Adriana Fumie Aoki
(OAB/SP nº 235.935), Adriana Fragalle Moreira (OAB/SP nº 290.141) e
Rafael Seco Saravalli (OAB/SP nº 318.478).
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Procurador(es) da Fazenda: Carim José Feres, Vera Wolff Bava, Luiz
Menezes Neto e Jéssica Helena Rocha Vieira Couto.
Fiscalizada por: GDF-8.
Fiscalização atual: GDF-7.
PROCESSOS
TC-005338.989.15-5
Interessada: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

FMRP.

Responsável(is): Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Hélio César Salgado e
Maria de Lourdes Veronese Rodrigues.
TC-005339.989.15-4
Interessada: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

FORP.

Responsável(is): Valdemar Mallet da Rocha Barros, Léa Assed Bezerra
da Silva e Luiz Carlos Pardini.
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TC-005340.989.15-1
Interessada: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

EERP.

Responsável(is): Silvana Martins Mishima e Lídia Aparecida Rossi.
TC-005341.989.15-0
Interessada: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
FCMRP.
Responsável(is): Maria Vitória Lopes Badra Bentley, Ana Lucia Costa
Darini e João Luis Callegari Lopes.
TC-005342.989.15-9
Interessada: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto

FFCLRP.

Responsável(is):

Fernando

Luis

Medina

Mantelatto

e

Pietro

Ciancaglini.
TC-005343.989.15-8
Interessada: Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto

PUSP.

Responsável(is): Osvaldo Luiz Bezzon e Wagner Eustáquio Paiva
Avelar.
TC-005344.989.15-7
Interessada: Serviço Especial de Saúde de Araraquara da Faculdade
de Saúde Pública

SESA.

Responsável(is): Walter Manso Figueiredo, Oswaldo Luiz Luz Lima e
Marden Luiz Leite do Amaral Filho.
TC-005345.989.15-6
Interessada: Faculdade de Odontologia de Bauru

FOB.

Responsável(is): Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado,
2
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Carlos Ferreira dos Santos e Rumio Taga.
TC-005346.989.15-5
Interessada: Centro de Energia Nuclear na Agricultura

CENA.

Responsável(is): Tsai Siu Mui e José Albertino Bendassolli.
TC-005347.989.15-4
Interessada: Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz"

PUSP.

Responsável(is): Fernando Seixas e Sílvio Moure Cícero.
TC-005348.989.15-3
Interessada:
ESALQ.
Responsável(is): José Vicente Caixeta Filho, Luiz Gustavo Nussio,
Durval Dourado Neto, Hilton Thadeu Zarate do Couto e Júlio Marcos
Filho.
TC-005349.989.15-2
Interessada: Instituto de Química de São Carlos

IQSC.

Responsável(is): Germano Tremiliosi Filho e Éder Tadeu Gomes
Cavalheiro.
TC-005350.989.15-8
Interessada: Escola de Engenharia de São Carlos

EESC.

Responsável(is): Geraldo Roberto Martins da Costa, Benedito de
Moraes Purquerio, Paulo Sérgio Varoto e Sérgio Persival Baroncini
Proença.
TC-005351.989.15-7
Interessada: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
3
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ICMC.
Responsável(is): Alexandre Nolasco de Carvalho e Maria Cristina
Ferreira de Oliveira.
TC-005352.989.15-6
Interessada: Instituto de Física de São Carlos

IFSC.

Responsável(is): Tito José Bonagamba, Roberto Mendonça Faria,
Osvaldo Novais de Oliveira Junior e Luiz Nunes de Oliveira.
TC-005353.989.15-5
Interessada: Prefeitura do Campus USP de São Carlos

PUSP.

Responsável(is): Marco Henrique Terra, Antônio Nélson Rodrigues da
Silva e Carlos Alberto Ferreira Martins.
TC-005354.989.15-4
Interessada: Prefeitura do Campus USP de Pirassununga

PUSP.

Responsável(is): Flávio Vieira Meirelles, Arlindo Saran Neto e Paulo
José do Amaral Sobral.
TC-005355.989.15-3
Interessada: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
HRAC.
Responsável(is): Regina Célia Bortoleto Amantini e João Henrique
Nogueira Pinto.
TC-005356.989.15-2
Interessada: Prefeitura do Campus USP de Bauru

PUSP.

Responsável(is): José Roberto Pereira Lauris e José Henrique Rubo.

4
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TC-005357.989.15-1
Interessada: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
FZEA.
Responsável(is): Paulo José do Amaral Sobral e Elisabete Maria
Macedo Viegas.
TC-005358.989.15-0
Interessada: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
de Ribeirão Preto

FEARP.

Responsável(is): Dante Pinheiro Martinelli e Walter Belluzzo Júnior.
TC-005359.989.15-9
Interessada: Escola de Engenharia de Lorena

EEL.

Responsável(is): Antonio Marcos de Aguirra Massola.
TC-005360.989.15-6
Interessada: Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos
CISC.
Responsável(is): Rogério Toshiaki Kondo e Adilson Gonzaga.
TC-005361.989.15-5
Interessada: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

IAU.

Responsável(is): Carlos Alberto Ferreira Martins e Eduvaldo Paulo
Sichieri.
TC-005362.989.15-4
Interessada: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto

FDRP.

Responsável(is): Umberto Celli Júnior e Giselda Maria Fernandes
Novaes Hironaka.

5
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TC-005363.989.15-3
Interessada: Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto
EEFERP.
Responsável(is): Maria das Graças Bomfim de Carvalho e Myrian
Nunomura.
TC-005428.989.15-6
Interessada: Reitoria.
Responsável(is): Marco Antônio Zago e Vahan Agopyan.
TC-010461.989.16-2
Interessada: Centro de Biologia Marinha

CEBIMAR.

Responsável(is): Antônio Carlos Marques, Augusto Alberto Valero
Flores, Álvaro Esteves Migotto e Cláudio Gonçalves Tiago.

EMENTA: BALANÇO GERAL DE EXERCÍCIO.
AUTARQUIA
ESTADUAL
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DOS FINS A QUE SE DESTINA.
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO. DESPESA COM
PESSOAL EM PATAMAR ELEVADO, SUSCETÍVEL
A RECOMENDAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO TETO
REMUNERATÓRIO SUJEITO À REPRIMENDA,
MAS INCAPAZ DE INQUINAR A TOTALIDADE
DAS CONTAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES NÃO
AUTORIZADOS
EM
LEI.
AUSÊNCIA
DE
CONTROLE DE JORNADA EM CASOS DE
ACÚMULO
DE
CARGO/FUNÇÃO..
RECOMENDAÇÕES, DETERMINAÇÃO E ALERTA.
LIBERAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS
POR
ADITAMENTOS E ALMOXARIFADOS. QUITAÇÃO
DOS DIRIGENTES. CONTAS REGULARES.
1.

O controle de gastos com pessoal - de
inequívoca importância -, se não exercido com
rigor, pode comprometer irreversivelmente as
finanças da instituição. Recomenda-se, no caso
das
universidades
estaduais,
que
esses
dispêndios
representem
até
75%
das
transferências do Estado, consoante disposto no
art. 2°, §2°, do Decreto Estadual n° 29.598/89;

2.

A extrapolação do teto de vencimentos imposto
pelo art. 37, XI, da Constituição Federal é

6
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matéria já pacificada no âmbito deste Tribunal e
deve ser corrigida, podendo implicar a
reprovação das Contas;
3.

Com a edição da EC nº 41/03, tornou-se
obrigatório o cômputo das vantagens de caráter
pessoal adquiridas a qualquer tempo, para fins
de
aferição
do
limite
remuneratório
constitucional, nos termos do art. 9º da referida
EC, c.c. o art. 37, XI, da CF/88 e o art. 17 dos
ADCT;

4.

A acumulação de cargos/funções é exceção que
se dá sob condições muito específicas, tratadas
essencialmente sob os incisos XVI e XVII do
artigo 37 da Carta Federal e requer, em
qualquer caso, a compatibilidade de horários;

5.

A concessão de reajustes a servidores públicos
demanda prévia aprovação em lei, consoante
disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.

RELATÓRIO
Em

pauta

CONTAS

ANUAIS

de

2015

da

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, autarquia de regime especial
criada pelo Decreto Estadual nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934 - com
autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, financeira e
patrimonial -, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo.
Os trabalhos de consolidação foram conduzidos pela
8ª DF, que reuniu os resultados apurados (por amostragem) pelas
equipes de fiscalização nas 28 unidades de gestão distribuídas entre
os 10 campi1 existentes. Trata-se, portanto, de produto do esforço
combinado de diversas equipes que integram a Corte de Contas. (fls.
01, evento 46.43)

1)

Destes, 4 estão situados no município de São Paulo, e os demais nas cidades de
Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos.
7
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Alguns números preliminares importantes:

(a) Em 2015: 16.003 alunos de Doutorado, 13.981 de Mestrado e 6.835 alunos
especiais, perfazendo 36.819 alunos de Pós-Graduação.
(b) Alguns dados foram revistos pela origem
(c) Em apuração, a ser confirmada pela origem em momento oportuno.

Segundo a DF-8, a USP organiza-se, de fato, em 75
unidades internas (detalhes às fls. 02/04, ev. 46.43). Desse total, 28
constituem

unidades

de

gestão

e,

portanto,

são

fiscalizadas

individualmente. As outras 47 são inspecionadas de maneira conjunta 2,
assim:
. 43 localizam-se na Capital e são alcançadas pelos
trabalhos realizados na Reitoria da USP, a cargo da 8ª DF (vez que
licitações, contratos, despesas e atos administrativos são praticados no
âmbito da Reitoria, em São Paulo);
.

as

outras

04,

situadas

no

interior,

são

inspecionadas pelas respectivas UR's, por ocasião de visitas in loco.
2)

Em estudo, na Casa, proposta formulada pelo Centro de Gestão do e-TCESP, de
que todas as unidades sejam autuadas (e fiscalizadas) individualmente, sob o
argumento de uniformização dos procedimentos no âmbito do Processo Eletrônico.
8
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A seguir, lista dos 28 centros de gestão supracitados,
para os quais foram autuados TCs específicos: (fls. 04/05, evento
46.43)

Consigna a Inspeção que a Universidade, por meio da
Portaria GR nº 6561 (publicada em 17 de junho de 2014), no intuito de

9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-KIHI-BTNO-68OF-5H9Q

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

promover maior descentralização das atividades, faz uma série de
delegações3 às unidades até então fiscalizadas de modo conjunto.
Para a Fiscalização, necessário que a USP pondere se
tais medidas poderiam estar em colisão com as ações de redução de
custos já implementadas (por exemplo, os dois PIDV's

Programas de

Incentivo à Demissão Voluntária), vez que podem demandar a
republicação de determinados cargos/funções nos diferentes polos.
Por fim, comunica-se a preparação do sistema de
protocolo para que todos os processos (das 75 unidades) possam ser
autuados individualmente a partir de 2016. (fls. 07/11, evento 46.43)

2.

Composição da cúpula diretiva

Em conformidade com o Estatuto4, a Autarquia é
constituída pelos seguintes órgãos centrais:

3)

Como, por exemplo, realizar procedimentos licitatórios, firmar contratos (exceto
admissão de pessoal), além de outros atos, relacionados a patrimônio e a recursos
humanos.

4)

Resolução nº 3.461, de 07 de outubro de 1988, aprovada pelo Decreto Estadual
29.272/88.
10
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Verificados por amostragem, mandato, forma de
investidura/posse e atribuições da cúpula diretiva revelaram-se em
ordem. (fls. 11/12, evento 46.43)

3.

Da

finalidade

e

das

atividades

desenvolvidas no exercício
A Universidade de São Paulo é reconhecida como
centro avançado de ensino, pesquisa e extensão de serviços à
comunidade. Tem em sua composição 42 Unidades de Ensino e
Pesquisa, 31 Órgãos Centrais de Direção e Serviços, 6 Institutos
Especializados, 4 Hospitais e 5 Museus.
Contava, em 2015, com 95.647 alunos (36.819 deles
em pós graduação), distribuídos entre 309 cursos de graduação e 263
programas de pós-graduação. Traduzidos em índices, foram 6,18 alunos
por funcionário ativo, ou ainda 15,99 alunos por docente ativo. A
Entidade ainda não possui sistema de apuração de custos por aluno (ou
por curso). (fls. 12, evento 46.43)
11
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As atividades e projetos realizados em 2015 foram
resumidos às fls. 13/15 do laudo de inspeção (evento 46.43), com
destaque ao Plano de Metas5, disposto em 18 eixos de atuação
distribuídos em três domínios (acadêmico, relações com a sociedade e
administrativo), os quais se desdobram em 76 metas específicas,
acompanhadas das respectivas ações necessárias à execução.
3.1.

Outros assuntos de interesse geral

3.1.1. Rankings
Com respeito aos diversos rankings universitários
existentes, destaca-se, no âmbito internacional, a seguinte evolução em
2015, relativa aos anos anteriores6: (fls. 15/18, evento 46.43)
- No Times Higher Education - THE: figurou na
posição 251-300 da classificação geral. Na vertente THE Latin America
Universities foi considerada a melhor universidade da América Latina e,
na lista THE World Reputation Ranking, foi a única instituição latinoamericana a figurar entre as 100 universidades com melhor reputação
acadêmica do mundo;

5)

O acompanhamento do cumprimento das metas está disponível no site
Transparência USP: http://www.transparencia.usp.br.

6)

Informações extraídas dos TC's 003567/026/12, 001469/026/13 e 00792/026/14:
. 2012: perdeu mais de 60 posições no ranking internacional da revista THE (Times
Higher Education);
. 2013: perdeu pela primeira vez o posto de melhor universidade da América
Latina, segundo o ranking da consultoria britânica QS;
. 2014: foi indicada como uma das 60 universidades com melhor reputação do
mundo pela revista THE (Times Higher Education) e foi classificada em 1º lugar no
ranking universitário do Brasil (quarta vez consecutiva).
12
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- No QS World University Ranking, elaborado pela
Quacquarelli Symonds, subiu 23 posições e ficou em 120º lugar, melhor
posição alcançada desde 2010. Além do ranking geral, a USP manteve a
liderança no QS Latin America, que avalia as universidades da América
Latina. No QS Brics, que classifica universidades do bloco (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul), a USP ocupa a 10ª posição e é a
instituição brasileira melhor colocada. No QS World University Ranking
by Subject, ficou entre as duzentas melhores do mundo em 38 das 42
áreas de concentração avaliadas;
- Obteve também boas classificações no Academic
Ranking of World Universities (ARWU), publicado pela Shanghai Ranking
Consultancy (é a universidade latino-americana mais bem colocada, no
grupo entre a 100ª e a 150ª posição) e no Center for World University
Rankings (CWUR) (ocupa a 138ª posição no ranking geral, e é a
primeira da América Latina).
Em

que

pese

a

melhoria

nas

avaliações

internacionais, a Universidade perdeu posições no âmbito nacional,
consoante publicação da RUF - Ranking Universitário Folha. (fls. 18,
evento 46.43)
3.1.2. Quantidade

de

funcionários

e

de

professores por aluno
A Fiscalização reporta que a USP passou a divulgar
em seu site, a partir de 2014, alguns quadros, dos quais extrai os
seguintes indicadores: (fls. 18/21, evento 46.43)
. 15,78 alunos/docente (96.108/6.090);
. 5,59 alunos/servidor téc.-adm. (96.108/17.200);
13
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. 4,13 alunos/servidor ativo (96.108/23.290).
3.1.3. Custo anual de cada curso e custo médio
aluno/ano
3.1.3.1.

Custo anual de cada curso

Item prejudicado.
A

Autarquia

distribui

seus

custos

por

unidade.

Entende tratar-se de forma de organização menos onerosa (além de ser
amplamente difundida em outros países).
Anota-se que o tema - também abordado nos TCs
001469/026/13 e 00792/026/14 - configura descumprimento ao art.
50, §3º, da LRF. (fls. 20, evento 46.43)
3.1.3.2.

Custo médio aluno/ano

As informações deste tópico foram apuradas a partir
de quadros divulgados pela Autarquia, com os mesmos critérios
adotados para os anos de 2013 e 2014. Os resultados 7 dos últimos
exercícios são resumidos abaixo: (fls. 21, evento 46.43)

7)

Obs.: Na coluna "E", o cálculo é assim representado: "E=A/C" (e não como
constou).
14
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Dentre

as

anotações

feitas

pela

Fiscalização,

destacam-se: (fls. 22/23, evento 46.43)
. os Repasses do Tesouro indicados na Planilha
CRUESP divergem dos divulgados no sítio da SEFAZ. Em 2015, no
entanto, a diferença é pouco representativa (R$ 4.589.011.951,00
(CRUESP) x R$ 4.589.797.394,00 (SEFAZ));
. entre 1995 e 2015 (20 anos) foram observados os
seguintes incrementos:
- 92,76% nos repasses do Tesouro Estadual;
- 80,21% no total de alunos matriculados; e
- 60,20% no número de vagas na FUVEST.
.

se

incorporadas

todas

as

receitas

do

Órgão

(Repasses de ICMS + Recursos Próprios ± Diferimentos de Receita), os
custos médios por aluno (em 2014 e 2015) passam a ser os seguintes:

15
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. e se consideradas todas as despesas, os índices são
assim representados:

4.

Resultado da Execução Orçamentária

Demonstrações contábeis elaboradas de acordo com
a Lei nº 4320/64, com a LC nº 101/2000 e com as normas e
procedimentos aplicáveis ao setor público.
A seguir, síntese da execução orçamentária do ano
em apreço, em que se observa superávit no valor de R$ 20.567.391,28,
equivalente a 0,37% da receita do exercício. (fls. 24, evento 46.43)

16
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Obs.: Valores em R$.

Obs.: Valores em R$.

Demonstra-se adiante o resultado financeiro dos
últimos três anos: (fls. 25, evento 46.43)

Observa-se, em relação a 2014, expressiva redução
em restos a pagar, da ordem de 38% (de R$ 772.495.784,00 para R$
17
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479.053.592,00). Em 2015, a rubrica é assim representada: (fls. 25/26,
evento 46.43)

Obs.: Valores em R$.

4.1. Alterações Orçamentárias
O orçamento, autorizado pela Lei nº 15.646/2014,
teve receita estimada (e despesa fixada) em R$ 5.321.395.013,00.
Durante o exercício, houve suplementações e reduções, e o orçamento
passou a ser de R$ 5.542.155.648,22, ou seja, houve acréscimo de
4,15%, assim demonstrado: (fls. 26/27, evento 46.43)

Às fls. 27/29 são detalhadas e explicadas cada uma
das três movimentações acima, as quais revelaram-se regulares.
4.2. Transferências de recursos do Ente Central
para a USP

18
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As

transferências,

advindas

do

ICMS,

têm

correspondido às previsões da LOA:

4.3. Resultados financeiro e econômico e saldo
patrimonial

Obs.: Valores em R$.

A Fiscalização, a fim de aclarar a real situação
econômica, financeira e patrimonial da Entidade relativa a 2015,
consigna o seguinte: (fls. 30/33, evento 46.43)
. o resultado orçamentário foi superavitário, em R$
20.567.391,28;
. o resultado financeiro - produto do balanço das
receitas e despesas orçamentárias, bem como dos recebimentos e
pagamentos extra orçamentários, conjugados com os saldos em
espécies provenientes do exercício anterior - a ser transferido para o
exercício seguinte, foi positivo em R$ 1.305.034.765,13. Ele é também
descrito como diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro,
assim demonstrado:
19
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Do quadro acima anota-se que as disponibilidades
financeiras, em queda nos últimos8 anos (-27,4% em 2015), atingiram
R$ 1.445.241.283,00 ao final do exercício.
. o resultado patrimonial - produto do balanço entre
ativos e passivos da entidade (subdivididos, ainda, entre circulantes e
não circulantes) - revela a situação do patrimônio do órgão, que atingiu
R$ 4.636.722.060,34 ao final de 2015, um aumento de 6,82% 9 se
comparado ao ano anterior.
. a demonstração dos fluxos de caixa revela a
capacidade de a instituição gerar caixa (ou equivalentes de caixa) ou,
em sentido diverso, indica suas necessidades de liquidez, permitindo
projetar diferentes cenários para tomada de decisão. Como assinalado
anteriormente, a USP perdeu caixa em 2015, assim detalhado:

8)

Movimentação a partir de 2013:

9)

Em 2014 foi de R$ 4.340.844.516,04.
20
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5.

Denúncias, representações e expedientes

Foram reportados pela Inspeção 03 documentos:
.

TC-007308/026/16

(juntado

neste

eTC-

005321.989.15), em que a ALESP10 comunica possíveis irregularidades
relacionadas ao desmonte de creches da Universidade. Aponta-se, em
essência, descumprimento à LC nº 1.202/2013. O expediente tem
conteúdo idêntico ao instruído no TC-017868/026/15 que, por sua vez,
subsidiou o eTC-005428.989.15 (Reitoria da Capital). A matéria
encontra-se em discussão no âmbito judicial11, em grau de recurso. (fls.
33/34, evento 46.43)

.

TC-009993/026/16

(juntado

neste

eTC-

005321.989.15), por meio do qual o Sindicato dos Trabalhadores da

10)

Por meio de seu Presidente, Deputado Fernando Capez, em decorrência de
pronunciamento (evento 38.1) proferido pelo Deputado Carlos Giannazi na 1ª Sessão
Ordinária da ALESP, realizada em 02/02/2016.

11)

Processo nº 1008115-09.2015.8.26.0053, da 3ª Vara de Fazenda Pública
Central Fazenda Pública/Acidentes.

Foro
21
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USP - SINTUSP12 comunica possíveis irregularidades concernentes à
remuneração do Professor Doutor Osvaldo Shigueru Nakao, da USP.
Indica-se, basicamente, que o professor - nominado Prefeito da
Universidade - teria se desligado da Entidade por meio do primeiro PIDV
(Programa de Incentivo à Demissão Voluntária), auferindo indenização
de cerca de R$ 600.000,0013, mas teria voltado a trabalhar na
Instituição, a despeito da grave crise financeira vivenciada.
Segundo a Fiscalização, a USP explicou que o
servidor ocupava legalmente dois cargos (art. 37, XVI, "b", da CF/88) um de professor (12 horas semanais) e outro de técnico (40 horas
semanais), tendo se desligado, no caso, apenas deste último, nos
termos do art. 5º da Resolução USP nº 6.987/2014 (PIDV 2014), não
havendo falar, portanto, em retorno ao quadro de servidores. A partir
de 07 de dezembro de 2015, seu contrato como engenheiro sofreu
alteração14,

passando

a

ser

de

24

horas

semanais.

Todas

as

12)

Por meio de seu Presidente, Deputado Fernando Capez, em decorrência de
pronunciamento (evento 38.1) proferido pelo Deputado Carlos Giannazi na 1ª Sessão
Ordinária da ALESP, realizada em 02/02/2016.

13)

Recebeu, de fato, R$ 547.571,15 de indenização, mais multa de 40% sobre o
FGTS.

14)

Mudou de RTP (correspondente a 12 horas semanais), para RTC (24 horas
semanais). Explica haver 03 tipos de regime de trabalho, estabelecidos no Regimento
Geral da USP - Resolução nº 3745/1990.:
. RDIDP = regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. É o regime
preferencial do corpo docente da Universidade.
. RTC = regime de turno completo (RTC) é um regime especial de trabalho no qual
o docente obriga-se a trabalhar na USP por 24 (vinte e quatro) horas semanais em
atividades de ensino, pesquisa, bem como de extensão de serviços à comunidade, se
for o caso.
. RTP = regime de turno parcial (RTP) é o regime no qual o docente se obriga a
trabalhar na USP por 12 (doze) horas semanais em atividades de ensino.
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informações solicitadas pela Inspeção foram entregues, não havendo
comentários específicos a respeito. (fls. 34/40, evento 46.43)
.

TC-010607/026/16

(juntado

neste

eTC-

005321.989.15), por meio do qual o Sindicato dos Trabalhadores da
USP - SINTUSP15 faz denúncia de que os Procuradores da USP teriam
salários bem superiores aos dos demais servidores da Universidade,
embora fizessem parte da mesma carreira de não docentes (servidores
técnico-administrativos de nível superior). Sustenta-se que haveria o
percebimento de verba de gratificação de representação por todos os
Procuradores lotados na Procuradoria Geral da USP.
À inspeção, a Autarquia afirma serem inverídicas as
declarações. Ressalta que a ocorrência de pagamento de verbas
honorárias, como verificado, está em conformidade com procedimento
adotado pela Administração Direta Estadual aos procuradores estaduais,
inerente,

portanto,

à

profissão.

Com

respeito

às

gratificações

(suscetíveis à incorporação de décimos), consigna que apenas aqueles
em funções de direção, chefia e assessoramento são comissionados e
recebem-na, consoante previsto no art. 37, II e V (parte final), da
Constituição Federal.
A

Fiscalização

anota

também

conjunto

de

regramentos16 indicados pela USP, afetos à carreira, em que se destaca

15)

Por meio de seu Presidente, Deputado Fernando Capez, em decorrência de
pronunciamento (evento 38.1) proferido pelo Deputado Carlos Giannazi na 1ª Sessão
Ordinária da ALESP, realizada em 02/02/2016.

16)

Com menção:
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o teto remuneratório aplicável (90,25% do subsídio mensal dos
Ministros do STF) e o direito às verbas honorárias17. Acrescenta que
estas últimas são sempre equivalentes ou inferiores ao próprio
vencimento-base, não havendo falar em montantes exorbitantes,
especialmente se comparados aos da Procuradoria18 Geral do Estado.
Anota a Inspeção que, à Procuradoria Geral da USP,
não há qualquer irregularidade a ser apurada por ocasião da presente
Prestação de Contas, motivo pelo qual requer sejam afastadas por
completo as alegações constantes da Representação formulada pelo
SINTUSP, pois infundadas. (fls. 40/46, evento 46.43)

6.

Conclusão

(i) à Constituição Federal de 1988 (artigo 131 e seguintes: princípios e regime
jurídico da Advocacia Pública; artigo 37, IX, parte final: teto remuneratório equivalente
a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF);
(ii) à Lei Federal nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB);
(iii) ao Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB;
(iv) ao Provimento OAB nº 114/2006, que dispõe sobre a Advocacia Pública; e
(v) às Súmulas baixadas pela Comissão Nacional da Advocacia Pública da OAB.
17)

No caso da USP, os honorários são definidos em valores fixos, conforme
estabelecido no art. 2º da Resolução USP nº 4506/1997 e na Resolução USP nº
5459/2004, correspondente ao nível "A" da faixa em que o servidor se encontra.

18)

Destaca que referidos agentes recebem, além dos vencimentos (salário-base), as
seguintes vantagens pecuniárias: (i) Regime de Advocacia Pública (equivalente a
80% do valor dos vencimentos) e (ii) verba honorária (cujo valor é mais de 8 vezes
superior ao do vencimento-base).
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Nas laudas seguintes - fls. 47 a 82 -, são reportados
os achados de cada unidade gestora (para as quais atribuiu-se TC
específico), assim resumidos:
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Unidade

Falhas nos tópicos
Item 1 - Origem e
Constituição
Item 3.1 - Papel das
Fundações de Apoio

Item 3.2 - Papel das
Fundações de Apoio

Item 3.3.1 - Obras
Paralisadas
Item 3.3.2 - Imóveis
adquiridos sem real
finalidade para a USP
Item 3.3.4 - Edifícios e
residências destinados
à moradia
Item 4.1.1.2 Evolução das receitas
totais
Item 4.1.1.3 Repasses de ICMS à
USP

Detalhamento
Movimento de decentralização em aparente descompasso com desejável
redução de custo.

Proposta Fiscalização

Atividades executadas pelas fundações que poderiam ser realizadas pela
USP. Reitera-se recomendação de revisão do papel das fundações.

Folha), em oposição à melhora verificada no âmbito internacional.
Atualização das ocorrências e providências relacionadas à USP-Leste.
Falta de informações (site USP) relativas à quantidade de
funcionários/aluno e de professores/aluno (geral e por unidade).
Inexistência do custo anual dos cursos oferecidos (art. 50, §3º, da LRF).
Embora a qtde. de alunos matriculados tenha sofrido ligeira redução,
observou-se incremento de 18,84% de despesa total por aluno/ano em
relação a 2014, revelando desproporção do gasto neste quesito.
Obras entregues com atraso; contratos rescindidos por readequação ou
falha do projeto; novas licitações para a complementação do objeto,
encarecendo a obra; obras contratadas sem o orçamento necessário;
despesas adicionais (manutenção, vigilância, desmobilização e/ou
isolamento de obra) devido à interrupção por falta de orçamento.
Imóveis adquiridos em 2011, sem uso até o momento (falta de clareza
quanto à real necessidade), os quais geram custos e comprometem as
finanças da Entidade, em ofensa aos princípios da adm. pública.
Falta de uniformidade nos critérios de concessão do benefício. Recomendase sejam reavaliados (em especial as gratuidades) em face do momento
de dificuldade financeira da Entidade.
Excluídas as receitas diferidas, houve aumento nominal das receitas totais
de 7,56% em relação a 2014. Descontada a inflação, houve redução de
cerca de 1%. Computadas as receitas diferidas, os percentuais resultam
em 19,77% e 10%, respectivamente.
Houve crescimento nominal de 3,96% relativo ao ano anterior. Em termos
reais, porém, houve retração de 4,26%, ante a redução da arrecadação do
referido imposto.

Constam registrados, nas Fund. de Apoio, valores devidos à USP, estes,
Item 4.1.1.5 contudo, não reconhecidos como receitas nos livros da Universidade.
Fundações de Apoio e Os valores têm sido utilizados em compras diversas para a Autarquia, à
eventuais receitas
margem dos ditames da Lei de Licitações.
Propõe-se recomendar à USP reveja a finalidade e o papel das fundações,
conforme assinalado no item 3.1
Aumento de 18,55% nas despesas totais e, nas de pessoal e encargos (as
mais representativas), incremento de 25,53%.
Inexecução, pela SPPREV, dos serviços de controle e pagamento aos
Item 4.2.1 - Despesas
inativos da USP, embora sua criação remonte ao ano de 2007.
1- Campus Capital
totais - evolução
A despeito do tópico anterior, a SPPREV tem cobrado a taxa admin.
prevista na lei de sua criação (2007). Propõe-se forte recomendação para
+ Fundo Museu de
que seja suspenso o pagamento dessa taxa (reincidente).
Zoologia
Falta de inclusão de alguns encargos sociais no valor apurado pelo regime
Item 4.2.2.3 de competência, para fins de constar no Balanço Geral do Estado de São
+ Fundo Museu
Consequências
da
Paulo, acabando por subavaliar (reporta-se significativa diferença) o valor
Paulista
diferenciação na
efetivo da Despesa de Pessoal da USP e do Estado, com reflexo nos
metodologia de cálculo percentuais constitucionais mínimos de despesa de pessoal e de aplicação
(5428.989.15)
das despesas de
obrigatória nas áreas da saúde e da educação.
PARTE 1/2
pessoal e encargos
A sistemática adotada afronta o princípio contábil da competência (art.
35, II, da LF nº 4.320/64 e art. 18, §2º da LRF.
(A) Regime de Competência: evolução de 86,05% entre 2009 e 2015.
Item 4.2.2.4 Nesse regime, as despesas previstas são sempre inferiores às reais,
Evolução das despesas
indicando deficiências ou subavaliação das estimativas orçamentárias.
de pessoal e encargos
(B) Regime de Fluxo de Caixa: evolução de 96,76% entre 2009 e 2015.
(A.1) Relação percentual da despesa (segundo o regime de competência):
comprometimento de 79,03% da receita total em 2015. A despesa de
pessoal aumentou nominalmente até 2013, em 2014 caiu 9%, voltando a
aumentar em 2015.
(B.1) Comprometimento dos repasses financeiros do ICMS (Tesouro do
Estado) com a folha de pagamento (regime de fluxo de caixa):
- saltou de 99,82% (2013), para 106,39% (2014) e 101,65% em 2015;
Item 4.2.2.5 - Relação - superior ao das demais universidades paulistas (2015): UNICAMP
entre as despesas de (95,24%) e UNESP (98,26%);
pessoal e encargos x - a queda de arrecadação do tributo, somada à crescente das despesas
Receitas da USP
com pessoal, contribuem com o permanente desequilíbrio orçamentário e
com a contínua redução das reservas financeiras da Universidade;
- atualmente, tais reservas são responsáveis por suportar parte da folha
de pessoal e todas as despesas de custeio e de investimento;
- panorama tende a piorar pois, quanto menores as reservas, menores
também as receitas oriundas das aplicações desses montantes;
- descumprimento do limite de 75% de gasto de pessoal em relação aos
valores liberados pelo tesouro (Decreto nº 29.598/1989).
A Desp. de Pessoal e Enc. foi 7,6% superior à previsão inicial da LOA;
A Desp. de Pessoal e Encargos foi 86,05% (regime de competência) e
Item 4.2.2.6 - Causas
96,76% (regime de caixa) superior à de 2009;
da evolução da
Essa expansão foi influenciada por questões de caráter permanente (ex.:
despesa de pessoal e
reajustes concedidos e adicionais de quinquênio e sexta-parte) e de
encargos da USP
caráter transitório (ex.: redução da jornada de trabalho e congelamento
dos auxílios alimentação e refeição).
(A) Verificação de ocorrências em alguns adiantamentos;
Item 4.2.4 - Outras
(C) Realização de despesas fora da área de atuação e desnecessárias,
despesas
fruto de má gestão em passado recente.
(A) O saldo das receitas diferidas caiu de R$ 793.186.123,43 (2014) para
R$ 241.571.397,73 (2015), o que demonstra que a USP tem gerado
despesas acima do que arrecada (tendo que recorrer ao saldo de suas
reservas de anos anteriores)
Item 4.3.1 - Resultado (B) Ocorrência de alter. orçamentárias líquidas de R$ 220.760.635,22.
da execução
(D) Sistemática adotada de utilização futura de dotações excedentes do
orçamentária
exercício anterior contraria o princípio contábil da competência (art. 35, II,
da LF nº 4.320/64 e art. 18, §2º, da LRF), fere os princípios da transp.
(art. 1º, §1º, da LRF) e da evidenciação contábil (art. 83 da LF nº
4.320/64), além de poder impor reflexos nos percentuais constit. mínimos
de aplicação nas áreas da educação e da saúde.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.
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Item 4.3.3 - result.
Redução significativa (27,4%) das disponibilidades financeiras em 2015,
financeiro e econôm. e
em monta de R$ 545.566.372,87.
saldo patrim.
Em procedimento analisado, não houve a inversão de fases , conforme
determina o art. 1º do DE nº 54.010/2009, bem como inexistiu
justificativa para a impossibilidade de seu processamento;
Item 6.2 - Licitações Contratação de empresa com valor superior a 25% ao anteriormente
Falhas de instrução
cotado pela mesma empresa na pesquisa de preços;
Ausência de justificativa para celebração de termos aditivos (falha de
projeto e planejamento).
Contrato de serv. de agenciam. de viagens, com as seguintes falhas:
- Propostas consideradas inexequíveis sem a devida justificativa;
- Ausência da pesquisa de preços (pela contratada) capaz de justificar os
valores cobrados pelas passagens aéreas;
Item 7.3 - Execução
- Aquisição de passagens após o término da vigência contratual;
contratual
- Ausência de justificativas aceitáveis para a prorrogação do contrato,
tendo em vista existência de outro em vigor, com taxas mais baixas;
- Ausência de política de controle, uniformização e centralização, com
regras únicas para a aquisição de passagens aéreas.
Item 9 - regime de
Adoção de diferentes regimes jurídicos de contratação, em oposição ao
trabalho dos
regime jurídico único disposto nos artigos 39 da CF/88 e 124 da CE/89
servidores
(assunto reincidente).
(A) Flutuação em 2015:
- Redução de 1.845 cargos efetivos devido principalmente ao 1º PIDV;
- Aumento de 14 postos no quantitativo de cargos existentes.
Item 9.1 - Quadro de
pessoal

Item 9.2 - Reajustes
salariais

1- Campus Capital
+ Fundo Museu de
Zoologia
+ Fundo Museu
Paulista
(5428.989.15)
PARTE 2/2

(B) Quadro geral de pessoal (lei de criação de cargos e emp. públicos):
- Existência de muitos cargos vagos que serão extintos, aguardando a
forma de extinção em estudo pela Universidade;
- Criação de 8.893 empregos públicos técnico-administrativos (LC nº
1.074/2008) distribuídos entre três categorias profissionais, sem
quantificação do número de vagas por cargo;
- Distrib. dos cargos através de Portarias, em afronta ao princípio da
transparência e da LRF (não permite verificar preenchimento de vagas).
Reajustes por meio de atos do CRUESP, em ofensa ao art. 37, X, da
Constituição Federal, que exige lei específica (em reincidência).
(A) Acúmulos de cargo e teto salarial:
- Embora tenha aplicado o teto salarial (subsídio do Governador) aos
salários de seus servidores, nos moldes da EC nº 41/2003 (folha de
fev/2013), efetuou ajustes na apuração dos limites a partir da folha de
set/2014, deixando de fora algumas gratificações e pagamentos, por força
de entendimentos jurídicos e/ou técnicos da época;
- A partir da folha de set/2014, tendo em vista posicionamentos deste
TCESP em exercícios anteriores, e em entendimentos jurídicos e/ou
técnicos, alterou a apuração e aplicação dos limites salariais nos moldes
da EC nº41/2003, incluindo várias gratificações e pagamentos que haviam
ficado de fora anteriormente;
- O critério só convergiu ao recomendado por esta Corte na folha de
dez/2015 (sem considerar o 13º salário), resultando numa divergência
(que deixou de ser deduzida) de R$ 1.964.292,74, relativa a 1.109
servidores (1.005 Professores, num total de R$ 1.811.748,80 e outros 104
de outros cargos/funções, num total de R$ 152.543,94);
- Muitos dos docentes e mesmo servidores de outros cargos recebem
remunerações de Fundações e de outros Órgãos Púb. não computadas.

(B) Acúmulo de remunerações com as Fundações e Órgãos Externos:
- Situação em reincidência, com as seguintes implicações:
. pagamentos a servidores da USP contratados como autônomos, que
além de expor a Fundação e a USP a riscos de reclamações trabalhistas,
implica, à USP, potencial prejuízo à qualidade do ensino, por conflito de
interesses entre as atividades docentes e os serviços autônomos;
. pagamentos a servidores da USP, a título de adicional variável, por
serviços orientados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no
ambiente produtivo, com forte concentração em poucos servidores.
Registra-se mesmo conflito de interesses indicado acima;
. pagamentos a pessoas jurídicas que possuem como sócios servidores
da USP, expondo a Fundação e a USP a sérios riscos de reclamações
trabalhistas e a conflitos de interesses;
. tais rendimentos não estão sendo computados à remuneração, para
fins de sujeição ao teto salarial imposto pela EC nº 41/2003;
. discutível compatibilidade de horários de trabalho destes servidores
com a USP e as Fundações onde prestam serviços.
(B.2) Acúmulo de função/cargo na própria USP e com entidades externas compatibilidade de horários: fragilidade dos controles, em desatenção ao
artigo 37, XVI e XVII, da CF/88;
(C) Outras remunerações extra-salariais de docentes: Os demais
rendimentos, auferidos das Fundações de Apoio (serviços de assessoria,
realização de cursos derivados de Convênios etc.) ainda não foram
incorporados ao cálculo do teto remuneratório da USP.
Dezoito contas bancárias com pendências superiores a 30 dias nas
respectivas conciliações (em reincidência);
Pendências de rendimentos e créditos não contabilizados em 31/12/15,
totalizando R$ 9.412.895,11, presentes em quase todas as conciliações
Item 11.1 - Tesouraria
das contas bancárias, em evidente fragilidade do controle interno e a
impor impacto negativo ao resultado da Autarquia;
Grande quantidade de contas bancárias inativas (1.350 contas)
aguardando cancelamento.
Redução de 59% da reserva financeira acumulada até 2015, em relação ao
Item 11.1.1 - Reserva
saldo de 2011;
financeira - Evolução e
Até os primeiros cinco meses de 2016, a queda acumulada era de 77% em
perspectiva
relação a 2011.
Elevada quantidade de furtos e baixa resolutividade dos casos,
Item 11.3 - Bens
incompatível com o alto dispêndio mantido (empresas e servidores) na
Patrimoniais
área de segurança e vigilância patrimonial
(A) Divergências entre sistema "Mercúrio" (USP) e SIAFEM (Estado): falta
de correlação e identificação entre lançamentos afetos a obras e
adiantamentos (01 nota de empenho (e reforços) emitida no SIAFEM
Item 12 - Livros e
registros
art. 1º do DE nº 61.061, de 16 de janeiro de 2015 (reincidente).
(B) Contas com nomes genéricos: utilização de contas com nomes que
não esclarecem minimamente seu conteúdo.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Item 10 Remuneração
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2- Faculdade de
Medicina de
Ribeirão Preto

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

(5338.989.15)

3- Faculdade de
Odontologia de
Ribeirão Preto
(5339.989.15-4)

4- Escola de
Enfermagem de
Ribeirão Preto
(5340.989.15)

5- Faculdade de
Ciências
Farmacêuticas de
Ribeirão Preto
(5341.989.15-0)

6- Faculdade de
Filosofia, Ciências
e Letras de
Ribeirão Preto
(5342.989.15)

7- Prefeitura do
Campus USP de
Ribeirão Preto
(5343.989.15)

8- Serviço Especial
de Saúde de
Araraquara
(5344.989.15)

9- Faculdade de
Odontologia de
Bauru
(5345.989.15-6)

Item 2 - Composição
da cúpula diretiva
Item 4.2 - Despesas
gerais

Ausência da declaração de bens dos dirigentes, em ofensa ao art. 115,
XXIV, da CE/89, e ao art. 13 da Lei nº 8.429/92.
Falhas no planejamento das despesas efetuadas nos termos do art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93 (cotação de preços com apenas um fornecedor).

Item 9.3 - Remun. de
pessoal
Pagamento de vencimentos acima do teto legal permitido (reincidência)
Item 12 - Atendimento Falta de designação de responsável pelo controle interno, bem como
a recomendações
ausência dos respectivos relatórios no exercício analisado.
Item 2 - Composição
da cúpula diretiva
Item 3 - Finalidade e
atividades desenv.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Possíveis impropriedades na composição do Conselho Deliberativo, ligadas
à ausência de nomeações;
Constituição de suplentes sem previsão regimental;
Ausência de documentação de suporte e divergência de informações.
Divergência nas informações sobre quantidades de títulos
de mestre e doutor outorgados.

Concessão de um adiantamento à diretora do CENA, porém não utilizado;
Fundamentação legal incompleta em Notas de Empenho;
Ausência de detalhamento da despesa em processo de adiantamento
(ajuda de custo a docentes externos) e valores desatualizados.
Divergência nas quantidades de manutenções e aparelhos nos orçamentos
utilizados para composição do preço para o certame;
Divergência nas quantidades de manutenções e aparelhos entre anexos do
edital;
Possível cláusula restritiva ligada à distância máxima entre contratante e
Item 6.2 - Falhas de contratada;
instrução
Não aferição da exequibilidade de serviço contratado por preço
(Proc esso 2015.1.272.64.3,
correspondente a 14,40% do orçado;
Pregão Presencial nº
Item 4 Adiantamentos

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos,
inclusive
10/2015)
10- Centro de
Possível incompatibilidade entre as características do serviço contratado e da Dr.ª Tsai Siu Mui e da
Energia Nuclear na
Sr.ª Neuda Fernandes de
Agricultura
Oliveira, se relevadas as
Pedido de cancelamento/anulação do Pregão por parte da empresa
(5346.989.15-5)
falhas
vencedora sob a alegação de não ter constado no edital o detalhamento
apontadas no item 4
da prestação dos serviços.
deste relatório.
Item 7.3 - Execução
Contrato nº 29/2015: obra em atraso (2,73% finalizado), considerado o
contratual
prazo inicial de 120 dias corridos a partir de 12 de novembro de 2015.
Tesouraria: Pela prestação dos serviços feita por alguns laboratórios
(análises químicas, físicas ou biológicas), o Instituto gerou R$
3.367.791,41 em receitas próprias, mas não há relatórios detalhados de
recolhimentos por centro gerencial no sistema Mercúrio (apenas controle
dos recebimentos em planilha do excel);
Almoxarifado: Inexiste sistema de combate a incêndio no local;
Item 10 - Tesouraria, Patrimônio:
almoxarifado e bens
. equipamentos de informática (Processo Licitatório nº
patrimoniais
2015.1.406.64.0) recebidos em 31 de agosto de 2015 ainda sem etiquetas
de identificação patrimonial ou ainda encaixotados;
. relação dos equipamentos de informática adquiridos (pocesso
supracitado) apresenta desatualização em relação ao Centro Gerencial
de localização de alguns bens; e
. foram realizadas baixas de bens por extravio, possivelmente de forma
irregular.
11- Prefeitura do
Campus USP "Luiz de Queiroz"

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Processo 2015.1.2747.11.8 (relativo a sindicância com
Item 10 - Tesouraria,
vistas a apurar furto de veículo em 2004) ainda não concluído, a despeito
almoxarifado e bens
do
patrimoniais
lapso temporal.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

(5347.989.15-4)

12- Almoxarifado
da Escola Superior
de Agricultura
"Luiz de Queiroz"
(5348.989.15-3)

13- Instituto de
Química de São
Carlos
(5349.989.15-2)

Item 9.1 - Quadro de
pessoal

Pagamento de servidores acima do teto constitucional (reiterado
descumprimento à determinação desta Corte)
Ausência de registro de jornada dos docentes (em oposição à regra
aplicada aos demais servidores), contrariando os princípios da publicidade,
impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência.

Item 12 - Atendimento Descumprimento à determinação para regularizarem a remuneração dos
a recomendações
servidores (acima do teto), incluídas as vantagens pessoais.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.
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14- Escola de
Engenharia de São
Carlos
(5350.989.15)

Item 9.1 - Quadro de
pessoal

Pagamento de servidores acima do teto constitucional (reiterado
descumprimento à determinação desta Corte)
Ausência de registro de jornada dos docentes (em oposição à regra
aplicada aos demais servidores), contrariando os princípios da publicidade,
impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência.

Item 12 - Atendimento Descumprimento à determinação de abstenção de concessão de vantagens
a recomendações
que impliquem pagamentos acima do teto constitucional.

Item 2 - Composição
15- Almoxarifado
da cúpula diretiva
do Instituto de
Item 9.3 - Remuner.
Ciências
de pessoal
Matemáticas e de
Item 12 - Atendimento
Computação
(5351.989.15-7)
a recomendações

Ausência da declaração de bens do vice diretor, em ofensa ao art. 115,
XXIV, da CE/89, e ao art. 13 da Lei nº 8.429/92.
Pagamentos a servidores acima do teto constitucional, infringindo o
disposto no art. 37, XI, da CF/88 (EC nº 41/03).

Item 2 - Composição
16- Almoxarifado
da cúpula diretiva
do Instituto de
Item 9.3 - Remuner.
Física de São
de pessoal
Carlos
Item 12 - Atendimento
(5352.989.15-6)
a recomendações

Ausência da declaração de bens do vice diretor, em ofensa ao disposto no
art. 13 da Lei nº 8.429/92.
Pagamentos a servidores acima do teto constitucional, infringindo o
disposto no art. 37, XI, da CF/88 (EC nº 41/03).

Item 6.3.1 - Dados
quantitativos

17- Prefeitura do
campus de São
Carlos

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Item 7.3 - Execução
contratual

(5353.989.15)

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Desatendimento à recomendação da Corte.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Descumprimento parcial das recomendações da Corte.
Fracionamento de despesas, em desatendimento ao artigo 24, II, da Lei
Federal nº 8.666/93
Contrato nº 22/2015:
. Pagamento dos serviços antes da coprovação de sua conclusão; e
. Pagamento da competência de dez/15, a despeito da ausência dos
relatórios.
Contrato nº 27/2015:
. Ausência de controle sobre a quantidade de funcionários que estão
prestando serviços;
. Falta de desconto referente a 03 faltas de prestadores de serviço na
competência dez/2015.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Desatendimento ao art. 96 da Lei 4.320/64 e à NBCT 16.10 (Resolução
Item 10 - Tesouraria,
CFC nº 1.137/08), infringindo, assim, o Princípio da Evidenciação Contábil;
almoxarifado e bens
patrimoniais
Falhas nos controles dos bens móveis, evidenciadas pela quantidade de
bens extraviados e baixados.
18- Prefeitura do
campus de
Pirassununga
(5354.989.15-4)

Possível direcionamento do objeto da inexigibilidade, devido à restrição
Item 6.3 - Dispensas /
das características do equipamento bem como da falta de justificativas
Inexigibilidades
quanto à sua necessidade;
Item 10 - Tesouraria, Galpão utilizado para a guarda de materiais não possui prateleiras
almoxarifado e bens adequadas nem iluminação, a colocar em risco a segurança e
patrimoniais
integridade dos servidores que ali trabalham.
Decumprimento parcial de compromisso firmado com o Ministério Público
do Trabalho - MPT (reincidência);
Ausência de Médico especialista na Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar, contrariando a Portaria MS 2616/98 (reincidência).
Item 9.2.1 Pagamentos a servidores de valores acima do teto remuneratório
Pagamentos acima do constitucional (subsídio do Governador), em reincidência e descumprindo
teto constitucional
recomendação e determinação desta Corte;

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Item 9.1.1 - Redução
do quadro funcional

19- Hospital de
Reabilitação de
Anomalias
Cranofaciais
(5355.989.15-3)

Falta de controle gerencial e de registro contábil relativos a valores
Item 10.1 - Tesouraria repassados em período anterior à FUNCRAF, gerando distorções e
caracterizando reserva informal, além de prejuízo à transparência e aos
controles externo e social;
Item 10.3 - Bens
patrimoniais

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Prédio hospitalar pronto, mas subutilizado. Requer providência urgente,
dada a violação aos princípios da eficiência e da economicidade;

Item 12 - Atendimento Atendimento parcial das recomendações e descumprimento de
a recomendações
determinações pela concessão de reajuste (reincidência).
Aplicou desconto de 9,3% sobre preço vigente em cada fornecimento, em
desacordo com edital, contrato e jurisprudência desta Corte de Contas; a
execução foi de 50,64% do valor contratado, sem que a alteração tenha
sido formalizada em termos aditivos;
20- Prefeitura do
Vencimentos do dirigente titular e de seu substituto superaram o teto
Item 9.3 - Remuner.
campus de Bauru
remuneratório constitucional (subsídio do Governador, fixado pela LE nº
(5356.989.15-2)
de dirigentes e
15.685/2015), em reincidência e descumprindo recomendação e
conselheiros
determinação deste TCESP.
Item 12 - Atendimento Atendimento parcial das recomendações e descumprimento de
a recomendações
determinações.
Item 7.3 - Execução
contratual

21- Faculdade de
Zootecnia e
Engenharia de
Alimentos
(5357.989.15-1)

Item 2 - Composição
da cúpula diretiva
Item 6.2 - Falhas de
instrução

Aplicou desconto de 9,3% sobre preço vigente em cada fornecimento, em
desacordo com edital, contrato e jurisprudência desta Corte de Contas; a
execução foi de 50,64% do valor contratado, sem que a alteração tenha
sido formalizada em termos aditivos;
Realização de diversos pregões presenciais com apenas 01 (uma) empresa
participante, tendo ao fim, objetos adjudicados. Falta de competitividade,
com possível prejuízo à administração pública;

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Item 10 - Tesouraria,
Inventário de bens móveis desatualizado.
almoxarifado e bens
22- Faculdade de
Economia,
Administração e
Contabilidade de
Ribeirão Preto

Item 2 - Composição
da cúpula diretiva

Ausência de apresentação da declaração de bens dos dirigentes, em
ofensa ao art. 115, XXIV, da CE/89.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

(5358.989.15)
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Item 6.2 - Falhas de
instrução

Carta Convite 03/2015:
. Edital estipulava data única para visita técnica, sem motivo que a
justificasse;
. Exigência de atestado de capacitação técnico-profissional em
atividade específica, em desacordo com súmula deste Tribunal;
. Edital admitia o julgamento da habilitação e das propostas em
sessão reservada, contrariando, em especial, o princípio da publicidade;
. Identificadas empresas que, embora tenham descumprido itens do
Edital que previam desclassificação, não sofreram tal consequência;
. Inobstante o certame tenha aglutinado itens distintos, a análise das
propostas se deu de forma global, desconsiderando possíveis variações de
preços para a sua execução.
Carta Convite 04/2015:
. Edital estipulava data única para visita técnica, sem motivo que a
justificasse;
. Edital admitia o julgamento da habilitação e das propostas em
sessão reservada, contrariando, em especial, o princípio da publicidade;
. Em virtude da oferta de propostas acima do máximo estipulado em
edital, houve apenas uma empresa habilitada a ter sua proposta
analisada, restringindo a competitividade do certame;
. Inobstante o certame tenha aglutinado itens distintos, a análise das
propostas se deu de forma global, desconsiderando possíveis variações de
preços para a sua execução.

23- Escola de
Engenharia de
Lorena
(5359.989.15-9)

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Locação de ônibus contratado por compra direta, em valor superior ao
Item 6.3 - Dispensas /
limite para dispensa de licitação, decorrente de falha no planejamento;
Inexigibilidades
Item 7.3 Execução
contratual

Fracionamento de despesas na contratação de manutenção de veículos.
Mais de 55% das obras licitadas e concluídas em 2015 sofreram
aditamento de valor, demonstrando falha no planejamento da Origem.

24- Centro de
Tecnologia da
Informação de
São Carlos

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

(5360.989.15-6)

Item 9.3 25- Almoxarifado
Remuneração de
do Instituto de
pessoal
Arquitetura e
Item 12 - Atendimento
Urbanismo
(5361.989.15-5)
a recomendações

Pagamentos a servidores realizados acima do teto constitucional,
infringindo o disposto no art. 37, XI, da CF/88, com redação dada pelo
artigo 1º da EC nº 41/2003.
Atendimento parcial das recomendações do Tribunal.

26- Faculdade de
Direito do Campus
de Ribeirão Preto

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

Não houve registro de falhas.

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

(5362.989.15)

27- Escola de
Educação Física e
Esportes de
Ribeirão Preto

Liberação dos
responsáveis por
adiantamentos.

(5363.989.15)

28- Centro de
Biologia Marinha
(10461.989.16)

Encaminhados os autos, a PFE sugere prévia oitiva
da Origem (evento 49). O órgão Ministerial anui (evento 53).
Aos autos (evento 73), a Universidade consigna
que o aporte de justificativas se dará de modo individualizado, ou seja,
em cada um dos 17 processos (17 unidades de gestão) nos quais
constam apontamentos.
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A

começar

pela

Reitoria

(eTC-5428.989.15)

-

unidade onde se define o eixo administrativo e estratégico do Complexo
Universitário e, do mesmo modo, concentra-se a maior parte dos
achados de Inspeção - ressalta-se, preliminarmente, que o Balanço
Geral de 2011 (TC-0195/026/11) encontra-se em fase recursal, com
efeito suspensivo (artigos 50, da LC nº 709/93, e 143, do RITCESP), o
que a desobriga de atender providências e recomendações lá traçadas,
vez que sujeitas à revisão. Nessa lógica, entende não haveria, também,
falar em reincidência dos apontamentos entre aquele (2011) e o
exercício em exame nos autos. (evento 44.1, eTC-5428.989.15)
Com respeito ao prazo para entrega do presente
instrumento, explica que o atraso verificado - 1 (um) dia - decorreu de
bloqueio do acesso à Reitoria em razão de manifestação do Sindicato
dos Trabalhadores da USP - Sintusp, ou seja, foi causado por fatores
alheios à sua vontade, amplamente divulgados na mídia.
Declara,

quanto

ao

item

2.1,

a

criação

da

Controladoria Geral (setembro/2015), com consequente nomeação de
responsável, a partir de março/2016.
Ressalta, com respeito ao apontamento do item 3.1,
que deu início aos trabalhos de revisão do modelo de relacionamento
com as Fundações de Apoio, tendo, como norteadores, a legislação
federal e o Projeto de Lei (estadual) nº 455/2004. Defende que a
transferência de atividades às fundações encontra respaldo no princípio
da eficiência administrativa. Referente à remuneração de servidores (da
USP) por aquelas entidades, aduz que procurou seguir diretrizes
inscritas na Lei Federal nº 8.958/94 (art. 4º, §1º), que afasta a
possibilidade de criação de vínculo. Assenta que as receitas (oriundas
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dessas fundações), embora transitem nos cofres Universidade, têm
caráter extraorçamentário (destinadas ao ressarcimento dos custos
relativos ao convênio) e, por não afetarem o erário, não se sujeitariam
aos lindes remuneratórios.
Com relação ao risco da presença de metano no
subsolo da USP-Leste e, bem assim, do nível de contaminação do
subterrâneo local (item 3.2), traz relatório contendo atualização das
providências tomadas (DOC 2, ev. 44.4, eTC-5428.989.15), no qual
destaca excerto do parecer técnico da Cetesb19, em que se afirma haver
segurança

no

uso

daquelas

instalações.

(evento

44.1,

eTC-

às

obras

5428.989.15)
Apresenta

esclarecimentos

afetos

paralisadas (item 3.3.1) e chama atenção para o fato de que 04
(quatro) dentre as novas licitações realizadas decorrem, na verdade, da
necessidade de finalização das obras cujos contratos originais foram
rescindidos por inexecução (e não para simples ajuste de projetos mal
concebidos). Explica que a posterior suspensão generalizada das
benfeitorias (fundamentada no art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93) se deu
por

conta

do

desequilíbrio

financeiro

observado,

derivado

da

combinação entre a elevação dos gastos com pessoal e a queda na
19)

A Cetesb se manifestou em 19 de janeiro de 2016 (Parecer Técnico Cetesb nº
010/16/CAAA) e afirma, dentre outras conclusões:
- Com base nos dados obtidos, pode-se afirmar que o risco potencial decorrente da
existência de metano no subsolo está controlado, permitindo o uso seguro das
edificações e demais instalações hoje existentes no Campus;
(...)
- Quanto à contaminação do solo e das águas subterrâneas, os estudos
conduzidos até o momento permitem concluir que os contaminantes identificados na
área AI-01 apresentam-se em concentrações que não impõem um risco à saúde dos
trabalhadores, alunos e demais usuários do Campus acima dos níves considerados
aceitáveis.
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arrecadação de ICMS (ante a crise econômica vivenciada). Em seguida,
passa a detalhar, um a um, casos e defeitos apontados pela
Fiscalização, os quais entende esclarecidos ou já alcançados por
processos que tratam da respectiva matéria, ao que reclama exclusão,
a fim de se evitar duplicidade de julgamento (DOC 3, ev. 44.5, eTC5428.989.15).
No mesmo sentido, as falhas relativas aos 03 imóveis
adquiridos em 2011 (item 3.3.2), em que se criticam ausência de
comprovação quanto à real necessidade e, bem assim, o mau uso em
2015 que, a exemplo do tópico anterior, já teriam seus respectivos
procedimentos
condominiais

apreciados
elevados,

pela

Corte.

esclarece

que

Relativamente
decorrem

de

aos

gastos

benfeitoria

devidamente aprovada em assembleia e cujo custo será incorporado ao
bem. Inclui documentos em suporte a seus argumentos (DOCs 11, 12,
13).
Com respeito à recomendada revisão do valor pago à
SPPREV (item 4.2.1) a título de taxa de administração (em razão de os
inativos serem pagos diretamente pela USP), explica que o desembolso
resulta de obrigação imposta pelo artigo 25 da LC nº 1010/2007 e que,
ainda que a SPPREV não realize o processamento, a elaboração e
pagamento da folha dos pensionistas continua sob a responsabilidade
do referido órgão (DOC 14, ev. 44.18, eTC-5428.989.15).
Entende superados os achados em adiantamentos
(item 4.2.4), ante os esclarecimentos prestados pelas respectivas
unidades (DOC 15, ev. 44.19, eTC-5428.989.15).
Concernente às falhas de instrução nos processos de
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compras e contratação de serviços (item 6.2), a USP traz alegações
que, em suma, explicam:
. convite nº 06/2015 da PUSP-C: a inversão de fases
é tema divergente dentro da própria legislação estadual (Lei nº
13.121/08 (não é obrigatória) e DE nº 54.010/09 (obrigatória)) e
contrária à Federal (Lei nº 8.666/93, que sequer a prevê). Ademais,
aponta controvérsia por parte desta Corte com respeito à referida
exigência (Contas da USP de 2013 - TC 1469/026/13 e apenso, TC1391/026/13), eis que se apontou como falha a referida inversão (e
aqui se reclama a ausência de inversão);
. tomada de preços nº 01/2013-RUSP (empresa
HORUS):

demonstra

que

a

variação

de

preços

decorreu,

essencialmente, da alta do dólar no período, e que as cotações estavam
dentro do prazo entendido válido pelo Tribunal;
. concorrência nº 01/2015: assinala que os termos
aditivos

foram

precedidos

das

necessárias

justificativas

técnicas,

reportando-as.
Da execução contratual (item 7.3), salienta que
seguiu a normatização vigente à época (agenciamento de viagens), a
qual havia introduzido mudanças na sistemática de remuneração, e que
a prorrogação foi, diferentemente do que se apontou, feita antes da
assinatura do novo contrato (não havendo falar que este último teria
sido

preterido).

Reconhece

falhas

concernentes

à

guarda

dos

comprovantes das pesquisas de preços efetuadas e, também, demora
na formalização do segundo termo de aditamento (em processamento à
época), as quais serão corrigidas.
Quanto à adoção dos diferentes regimes jurídicos de
contratação (item 9 - B), em suposta afronta aos artigos 39, da CF/88,
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e 124, da CE/89, ressalta a existência da ADIN 2135-4/DF, em
discussão o STF. Além disso, destaca que a criação do regime jurídico
único é atribuição da própria esfera de governo - e neste caso, do
Estado de São Paulo, que não o adotou -, descabendo à USP criá-lo.
Tocante aos reajustes salariais (item 9.2), em ofensa
ao art. 37, X, da CF/88, defende que a Entidade, enquanto autarquia de
natureza especial, goza de autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial (conferida pelo art. 207 da
Constituição Federal e detalhada pelo art. 254 da CE/89), podendo,
assim, realizá-los. Cita, ainda, a seu favor, o art. 3º do DE nº
29.598/89.
Com relação à remuneração percebida e respectiva
subsunção ao teto salarial (item 10 - A), traz, como entendimento
pacificado até 2014, aquele estabelecido no julgamento do Mandado de
Segurança nº 24.875-1/DF, em que as vantagens de caráter pessoal
estariam fora do cômputo salarial para fins de aplicação do limite
remuneratório. Argui que apenas em 02 de outubro de 2014 teria
havido mudança nessa interpretação, quando da apreciação do RE nº
609381/GO e, nesse sentido, requer seja reconhecida a possibilidade
legal de excluí-los, até aquela data. Registra ainda que tais verbas
permanecem congeladas desde a edição da EC nº 41/03 e que a
Suprema Corte entende que não precisam ser devolvidos, se recebidos
de boa fé. Por fim, discorre sobre os efeitos maléficos decorrentes da
criação dos subtetos salariais locais (art. 37, XI, da CF/88), destaca a
implantação do abate-teto na USP, desde fevereiro/2013, e consigna ter
dado início (Ofício GVR/CIRC/020/2014) ao processo de ajuste à
legislação vigente.
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Do indigitado acúmulo de cargos/funções - internos e
externos à USP - e respectiva exigência quanto à compatibilidade de
horários (item 10 - B.2), requer, de pronto, seu afastamento, eis que
não

teriam

sido

apontados

casos

concretos

e

que

tem

setor

especialmente dedicado ao assunto (nominado Serviço de Acumulação
de

Cargos/Funções

-

SVAC/DRH),

responsável

pela

emissão

de

pareceres quanto à legalidade das eventuais acumulações.
Assuntos relativos à tesouraria (item 11.1) e SIAFEM
(item

12)

são

esclarecidos

em

documentos

anexos,

juntados,

respectivamente, nos arquivos DOC 20 e DOC 21, registrados sob os
eventos 44.25 e 44.26, do eTC-5428.989.15.
Ao cabo, requer o acolhimento de suas justificativas
e consequente quitação dos responsáveis, sem prejuízo de possíveis
recomendações.
Outros 08 (oito) polos universitários em que se
observa extrapolação ao limite remuneratório constitucional (art. 37,
XI) - num total de 09 (nove) unidades -, consignam que o tema cabe
estritamente à Administração Central da USP e, como tal, será
enfrentado pela Reitoria. São elas:
. FOB - Faculdade de Odontologia de Bauru (eTC-5345.989.15);
. IQSC - Instituto de Química de São Carlos (eTC-5349.989.15);
. EESC - Escola de Engenharia de São Carlos (eTC-5350.989.15);
. ICMC - Inst. de Ciências Matemáticas e de Computação (eTC5351.989.15);
. IFSC - Instituto de Física de São Carlos (eTC-5352.989.15);
. HRAC - Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (eTC5355.989.15);
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. PUSP-B - Prefeitura do Campus de Bauru (eTC-5356.989.15);
. IAU - Instituto de Arquitetura e Urbanismo (eTC-5361.989.15).
Afora o apontamento supramencionado, esclarecem
ainda:
. FOB: que a ausência de responsável pelo controle
interno e, bem assim, dos correspondentes relatórios, será abordado
em tópico específico, pela Reitoria; (ev. 48.1, eTC-5345.989.15)
. ICMC e IFSC: com respeito à

ausência de

declarações de bens de vice-diretores em substituição (item 2 do
relatório), que eles estão desobrigados a encaminhar tais documentos,
em conformidade com os Ofícios Circulares GR/CIRC/490, de 13 de
agosto de 2009 e GR/CIRC/390, de 10 de agosto de 2010; (ev. 47.1,
eTC-5351.989.15; e ev. 47.2, eTC-5352.989.15)
. HRAC: concernente ao suposto descumprimento da
íntegra do acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT),
junta documentação que comprova posicionamento do próprio órgão,
em que se reconhece o pleno atendimento do acordo. Também diverso
do

que

apontou

a

Fiscalização,

o

normativo

que

cuida

do

estabelecimento da Comissão de Controle Infecção Hospitalar (Portaria
MS 2.616/98) não faz menção alguma quanto à indicação de médico
infectologista em sua composição (traz excertos da Portaria em suporte
à sua defesa). Sobre os achados de Tesouraria, informa a instauração
de

processo

de

auditoria

financeira,

(Processo

n°

USP

n°

2016.1.9024.1.5), com vistas à avaliação do tema. Explica que as
demais falhas (bens patrimoniais, almoxarifado etc.) estão sendo
devidamente

enfrentadas

-

mediante

cuidadoso

planejamento
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estratégico - e já demonstram efeitos e resultados positivos em 2016,
em linha com os princípios basilares da administração pública; (ev.
49.2, eTC-5355.989.15)
. PUSP-B: a Prefeitura assumiu desconhecer que os
procedimentos adotados representavam descumprimento à legislação
pertinente e, nesse sentido, confirma a execução dos necessários
ajustes a fim de regularizá-los. (ev. 49, eTC-5356.989.15)
A

seguir,

síntese

das

manifestações

das

08

unidades20 que, embora não tenham excedido o limite retribuitório
constitucional, receberam críticas da Inspeção.
O SESA (eTC-5344.989.15) explica que não possui
diretor em sua estrutura, pois está vinculado a uma Faculdade
(Faculdade de Saúde Pública - FSP), esta sob gestão de um diretor (do
qual encarta o respectivo recibo de entrega da declaração). Com
respeito às cotações com apenas 01 (um) fornecedor, consigna que a
pesquisa com mais oficinas oneraria o processo, tendo em vista,
essencialmente, a escassez de locais aptos a operar com o setor público
e o fato de cobrarem pelos respectivos orçamentos. Por fim, informa a
solução (em julho/2016) de pendência na liquidação de pagamento.
(ev. 49, eTC-5344.989.15)
20)

São elas:
. SESA - Serviço Especial de Saúde de Araraquara (eTC-5344.989.15);
. CENA - Centro de Energia Nuclear na Agricultura (eTC-5346.989.15);
. ESALQ -5348.989.15);
. PUSP-SC - Prefeitura do Campus de São Carlos (eTC-5353.989.15);
. PUSP-P - Prefeitura do Campus de Pirassununga (eTC-5354.989.15);
. FZEA - Fac. de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (eTC-5357.989.15);
. FEAC-RP - Fac. de Econ. Admin. e Contab. de Rib. Preto (eTC-5358.989.15);
. EEL - Escola de Engenharia de Lorena (eTC-5359.989.15).
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Para

o

CENA

(Centro

de

Energia

Nuclear

na

Agricultura, eTC-5346.989.15), as falhas apontadas no item que trata
da composição da cúpula diretiva (item 2, subitens "a", "b" e "c"), ou
contém equívoco de interpretação, ou correspondem a regulamentação
baixada em 17 de dezembro de 2015 (em detrimento daquela que
vigeu ao longo de todo o exercício - traz material em suporte às
assertivas). No subitem "d", entendeu que o quadro dava margem a
dúvidas, e o reapresentou. Explica as ocorrências sob os itens 3
(finalidades e atividades desenvolvidas no exercício), 4 (adiantamento)
e 6 (licitações). Sobre a execução contratual, salienta que o atraso
apontado constitui equívoco por parte da Fiscalização, eis que é prevista
fase preliminar ao início da obra. Em seguida, explica a razão e
circunstâncias afetas aos achados de tesouraria e bens patrimoniais.
(ev. 48.12, eTC-5346.989.15).
Comunica

a

ESALQ

(eTC-5348.989.15)

que

a

sindicância instaurada em setembro de 2015 (referente a furto de
veículo ocorrido em 2004) foi encerrada em fevereiro de 2016, com a
conclusão de isenção de responsabilidade do servidor que tinha a posse
do veículo. (ev. 48, eTC-5348.989.15)

A Prefeitura do Campus USP de São Carlos PUSP-SC (eTC-5353.989.15) traz explicações quanto aos motivos que
levaram ao indigitado fracionamento de compras observado pela
Inspeção, consignando, ao fim, que referidas aquisições foram objeto
de atas de registro de preço para as futuras aquisições (à exceção da
manutenção de veículos e máquinas que, como alega, não podem ter
sua utilização suspensa para realização de manutenção preventiva).
Defende, com respeito à execução contratual, que no contrato de
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análise laboratorial, os pagamentos são realizados mediante prova
diária da execução dos serviços e, no caso do contrato de limpeza dos
restaurantes, medidas de melhoria foram implantadas. Com respeito às
ocorrências em bens extraviados e baixas patrimoniais, assevera que
atua em conformidade com a regulamentação interna e que tem
mantido controle rigoroso dos bens sob sua guarda. (ev. 45.1, eTC5353.989.15)
Sobre possível restrição de acesso verificada em
certame

para

aquisição

de

veículo

aéreo

tipo

"drone",

para

monitoramento e pesquisa agrária, a Prefeitura do Campus USP
Fernando Costa - PUSP-FC (eTC-5354.989.15) apresenta documento
em que explica o histórico de análise de mercado, pesquisa de preços e
disponibilidade de fornecedores (além de fotos do equipamento e
amostra

dos

funcionalidades
fornecedor

trabalhos

realizados.

necessárias

escolhido

(ev.

à

Detalha

aplicação,

48.1,

e

as

características

que

culminaram

eTC-5354.989.15).

Quanto

e
no
aos

problemas observados no galpão utilizado como almoxarifado, alega ter
dado início aos ajustes necessários: compra e montagem de prateleiras,
e elaboração de projeto de iluminação e aquisição de lâmpadas (ev.
48.2, eTC-5354.989.15).
A

Faculdade

de

Zootecnia

e

Agronomia

e

Engenharia de Alimentos - FZEA (eTC-5357.989.15) informa que a
declaração de bens da dirigente encontrava-se devidamente arquivada
e que, nos próximos exercícios, estará à disposição da Corte na própria
localidade (ev. 46.2, eTC-5357.989.15). Tocante à participação de
apenas 01 (um) interessado em algumas licitações promovidas, a
Faculdade destaca, de pronto, o porte do mercado local, que restringe a
disponibilidade

de

fornecedores,

embora

tenham

sido

utilizados
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diferentes meios de divulgação. Acrescenta que vários dos pregões
demandaram visita obrigatória (em razão do tipo de serviço envolvido),
prazo de entrega superior a 30 dias (não aceito pelo sistema BEC) e a
apresentação de amostras. Por fim, destaca o empenho da unidade na
migração para o formado de pregão eletrônico ao longo de 2016 (ev.
46.3, eTC-5357.989.15). Sobre a desatualização do inventário de bens,
a FZEA consigna a dificuldade imposta por sua extensão territorial
(fazenda com mais de 2.200.000 hectares) e assenta que tem
implementado melhorias com vistas à atualização dos bens, em especial
quando

do

desligamento

de

algum

funcionário

(bens

sob

responsabilidade daquele) (ev. 46.4, eTC-5357.989.15).
A Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto - FEA-RP (eTC-5358.989.15)
encarta comprovante de entrega da declaração de bens e valores de um
de seus dirigentes21 (ev. 46.2, eTC-5358.989.15).
A Escola de Engenharia de Lorena - EEL (eTC5359.989.15), traz explicações para cada um dos apontamentos feitos:
a visita em data única teve por objetivo não comprometer as atividades
cotidianas do responsável pelo acompanhamento (quadro enxuto) e não
houve interessado que se opôs à regra; tomarão providências para que
a exigência de atestado técnico em atividade especifica não mais se
repita; tocante à possibilidade de julgamento da habilitação e das
propostas em sessão reservada, aduz que a Corte já a admitiu (eTC792.989.12), que o edital não previa sua obrigatoriedade e trata-se da
primeira vez que o Tribunal fez o apontamento; anuncia que a falha
quanto à não desclassificação de empresas em certame não lhe impôs
prejuízos, contudo, irá atuar para que não mais ocorra; com respeito à
21)

Não apresenta a declaração de Walter Belluzzo Júnior (dirigente substituto).
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aglutinação de serviços, defende que inexiste afronta à Lei de Licitações
e que os custos foram apurados em conformidade com as tabelas da
Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS); com respeito aos
supostos fracionamentos, tece explicações relativas à dinâmica e
restrições da agenda de viagens, assim como, no caso da manutenção
de veículos, o fato de se tratar de tipos muito distintos entre si (veículo
comum x ônibus x trator), que justificam os procedimentos isolados;
por fim, assenta, em contraponto ao indicado pela Inspeção, que
apenas 05, dentre os 65 contratos celebrados pela Escola, sofreram
aditamento, o que comprova tratar-se de exceção, mas que envidará
esforços a fim de que reduzam ainda mais essa incidência. (ev. 47,
eTC-5359.989.15)
De todo o aduzido, requerem sejam as contas de
2015 da USP julgadas regulares, com fundamento no inciso l do artigo
33 da Lei Complementar n° 709/93.
Segmento de Economia de ATJ destaca, de início, o
panorama de apreciação das Contas dos últimos exercícios, assim
representado: (fls. 2, ev. 107.1, eTC-5321.989.15)
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Antes de proceder à análise dos diversos polos
universitários, observa: (fls. 3, ev. 107.1)
. que o Relatório da Fiscalização Concomitante - 1º
Quadrimestre22 demonstra elevado comprometimento das receitas, com
perspectivas desfavoráveis para o ano;
. alinhamento entre os trabalhos desenvolvidos pela
USP,

indicados

no

Relatório

de

Atividades23,

e

seus

objetivos

institucionais;
. ausência de materialidade suficiente a justificar o
exame físico dos Fundos de Pesquisas da USP, tanto do Museu de
Zoologia quanto do Museu Paulista.

22)

No ev. 12.2 do eTC-5428.989.15 - Reitoria.

23)

Descritas em relatório (ev. 18.20 e 18.21 do eTC-5428.989.15 (Reitoria)).
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Nas laudas seguintes (fls. 04/17, ev. 107.1), cuida
de resumir, unidade a unidade, as falhas apontadas pela Inspeção, as
justificativas da Origem e suas próprias considerações.
eTC-005428.989.15 - Reitoria
Tocante à Reitoria - que representa o eixo central da
Universidade -, a análise pode ser assim resumida: (fls. 04/08, ev.
107.1, eTC-005321.989.15)
Aos

apontamentos

para

os

quais

se

reportou

ajustes/correções, a área técnica propõe acompanhe-se o efetivo
cumprimento das medidas anunciadas. É assim para os itens:
. 2.1 (ausência de relatórios de controle interno);
. 4.2.4 (falhas em adiantamentos e outros);
. 6.2 (ocorrências em licitações);
. 7.3 (irregularidades na execução contratual);
. 11.1 (pendências em contas bancárias);
. 12 (divergências entre o Sistema Mercúrio (USP) e
o SIAFEM, além de contas com nomes genéricos);
Para outros, tece recomendações específicas:
. 3.1 e 4.1.1.5 (ligados ao papel das Fundações de
Apoio): recomenda reveja-se o papel da FUSP, FFM, FIPE, FIA,
FIPECAFI e FDCTO;
.

3.2

(rankings

universitários):

propõe

sejam

disponibilizadas as informações no site da Entidade; 3.2 (custos por
curso oferecido): sugere demonstre-se o custo anual de cada curso;
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. 3.3.1 (reformas paralisadas) e 3.3.2 (imóveis
adquiridos sem real necessidade): recomenda melhor administração de
seu patrimônio, a fim de se evitar prejuízos;
. 4.1.1.2 e 4.1.1.3 (queda (descontada a inflação)
das receitas totais e dos repasses de ICMS): propõe busque-se o
aumento das receitas e o contingenciamento das despesas, com vistas
ao

equilíbrio

financeiro

e

consequente

interrupção

do

ciclo

de

diminuição das reservas financeiras;
. 4.2.1, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5 e 4.2.2.6 (itens
diversos

que

sinalizam

o

aumento

das

despesas,

com

grande

participação do gasto com pessoal): faz severa recomendação para que
se promova a contenção dos gastos;
. 4.3.1 (superávit orçamentário mediante diferimento
de receitas, e irregularidades em Restos a Pagar), 4.3.3 (redução das
disponibilidades financeiras) e 11.1.1 (redução da reserva financeira):
Propugna que as finanças sejam geridas de maneira mais profícua,
evitando-se sacrificar suas reservas;
. 11.3 (frequência de furtos, a despeito do elevado
gasto com segurança): sugere maior eficácia na guarda e manutenção
do patrimônio.
Houve também tópicos considerados afastados, seja
porque

adequadamente

justificados,

seja

porque

inseridos

em

processos judiciais ainda em tramitação. São os itens:
. 3.2 (suposta contaminação do subterrâneo da USPLeste): entendeu satisfatórios os esclarecimentos prestados;
.

4.2.1

(pagamento

indevido

de

taxa

adm.

à

SPPREV/inativos): teve por esclarecido o pagamento em questão;
. 9 (diferentes regimes jurídicos de contratação):
matéria pendente de apreciação pelo STF;
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. expediente eTC-3827.989.17 (representação que
trata de possíveis irregularidades no desmonte de creches): em
discussão no âmbito judicial.
Por

fim,

os

achados

relacionados

a

Pessoal

-

pendências no quadro (item 9.1), concessão de reajustes em desacordo
com o art. 37, X, da CF/88 (item 9.2), e acúmulo de cargos c.c. a
remuneração acima do teto constitucional (item 10) -, entendidos
críticos pela assessoria, definem, em especial este último, o resultado
de seu parecer.
Segundo seu entendimento, a remuneração além do
marco estabelecido pela CF/88 (art. 37, XI), associada à referida
aglutinação de cargos/funções, comprometem o orçamento e maculam
a prestação de Contas. A tese ofertada pela Origem (de que as
vantagens pessoais percebidas antes da edição da EC nº 41/2003 não
se sujeitam ao teto remuneratório) não pode ser aceita, eis que
superada por decisão de repercussão geral exarada no âmbito do RE
606.358. Ademais, a Corte já teria determinado à Universidade
imediata aplicação do teto remuneratório. Assim, considera irregulares
as Contas dessa Reitoria e de todas as unidades em que se verifica o
apontamento.
Demais unidades24 (fls. 08/17, ev. 107.1, eTC-005321.989.15)
Conforme assinalado, nos locais em que se verifica a
extrapolação

do

teto

constitucional,

assumem-se

inquinadas

as

respectivas Prestações de Contas.

24)

eTCs 5338.989.15 a 5363.989.15, e eTC-10461.989.16.
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Aos polos remanescentes, propõe-se, de modo geral:
(i) acompanhamento das providências informadas; (ii) observância à Lei
de Licitações (cotação com pelo menos 3 fornecedores); e (iii) outros
ajustes de cunho administrativo (coleta das declarações de bens dos
dirigentes,

aceleração

de

sindicâncias,

registro

da

jornada

dos

professores etc.).
Encerrada

a

análise

individualizada

dos

centros

universitários, passa a discorrer sobre temas de alcance global conexos
à sua área de atuação. (fls. 17/22, ev. 107.1, eTC-005321.989.15)
Nesse sentido, embora consigne admirável o papel
desempenhado pela USP no cenário educacional e reconheça avanços 25
decorrentes dos esforços da atual gestão, pondera que pesam em
desfavor à aprovação das Contas da Autarquia:
. RECEITAS: as transferências governamentais foram
inferiores (4,59 bilhões de reais) à previsão orçamentária (4,84 bilhões
de reais). Descontados a inflação e o diferimento de recursos, o total de
receitas (5,5 bilhões de reais) apresentou retração de 1%, e os
repasses do ICMs, redução de 4,26% se comparados aos do ano
anterior;
. DESPESAS: o total empenhado alcançou 5,48
bilhões de reais. Inobstante alinhado à dotação atualizada, observa-se

25)

Menciona (i) o cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos, (ii) o pontual
recolhimento dos encargos, (iii) o pagamento dos precatórios, (iv) a inocorrência de
atos de renúncia de receitas e (v) a inexistência de créditos da dívida ativa.
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aumento

de

18,55%26

em

relação

a

2014.

Verifica-se

forte

comprometimento das receitas com a folha de pessoal e encargos (em
patamar de 101,6% (regime de caixa) ou 79,03%27 (regime de
competência)), situação que tem consumido reservas financeiras da
Universidade, além de representar desatenção ao D.E. nº 29.598/89,
que recomenda seja este inferior a 75%. Deve a USP buscar meios de
contenção de gastos com pessoal para o reequilíbrio de suas finanças.
.

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

o

exercício

foi

encerrado com superávit de R$ 20.567.391,28 (0,37%), revertendo,
portanto, os déficits verificados em exercícios recentes28. A despeito da
elevação dos resultados financeiro, econômico e patrimonial, houve
redução

significativa

(R$

551.614.725,70)

das

disponibilidades

financeiras, a indicar gastos acima das receitas. Observa-se, ainda,
procedimento inadequado afeto às dotações não utilizadas no exercício
(para utilização no ano seguinte), em ofensa aos princípios da
competência, transparência e evidenciação contábil, e em potencial
prejuízo à apuração dos percentuais mínimos de aplicação obrigatória
da educação e saúde do Estado.
. TETO CONSTITUCIONAL: até 2013, adotava-se o
teto fixado pelo CRUESP (Conselho de Reitores das Universidades
Estaduais Paulistas). A partir de então, passou-se a adotar o teto
estabelecido pela EC nº 41/2003, excetuando-se deste as vantagens
pessoais incorporadas até dezembro/2003 (distinto, portanto, do
26)

A elevação é motivada, em especial, pelos reajustes salariais, adicionais de
quinquênio e sexta-parte e Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV).

27)

Valor subavaliado, vez que alguns encargos não foram computados.
28) Assim:
. 2014: negativo em R$ 30.056.393,59 (0,65%);
. 2013: deficitário em R$ 15.340.532,75 (0,27%).
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decidido pelo STF, segundo o qual computam-se as vantagens pessoais,
mesmo percebidas antes de 2003). A situação é agravada em face do
acúmulo de remunerações com outros órgãos (destituídas de controle
efetivo de horários) e mediante a existência de outras verbas de caráter
extra salarial percebidas pelos docentes.
. TEMAS DIVERSOS: também contribuem para o
agravamento econômico-financeiro da USP (i) falta de clareza quanto
ao papel das Fundações de Apoio, associado ao controle deficitário de
valores devidos à Universidade; (ii) obras paralisadas e imóveis sem
uso, os quais representam custo à Autarquia; (iii) elevada incidência de
furtos, a despeito dos altos gastos com vigilância e segurança; (iv)
divergências entre o sistema interno (Mercúrio) e o SIAFEM, em
prejuízo à transparência dos demonstrativos.
Embora a maioria dos assuntos pudesse ser objeto
de recomendação, a ocorrência de extrapolação do teto constitucional
determina a inequívoca desaprovação do Balanço Geral da Autarquia.
Manifesta-se, portanto, o setor especializado em
Economia de ATJ, pela irregularidade das Contas Anuais da USP (eTC5321.989.15), exercício de 2015, com recomendação de efetiva
implantação das medidas anunciadas.
Com respeito às unidades que a compõem, propugna
a: (fls. 22/24, ev. 107.1, eTC-5321.989.15)
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. irregularidade das Contas das 09 unidades29 em
que se observa a extrapolação ao teto remuneratório, liberando-se,
porém, os responsáveis por adiantamentos e almoxarifados;
. regularidade com ressalvas dos demonstrativos dos
08 centros universitários30 em que são observadas falhas passíveis de
ajuste, com consequente quitação dos ordenadores de despesa e
liberação dos responsáveis por adiantamentos e almoxarifados;
.

regularidade

do

Balanço

dos

11

polos

educacionais31 restantes, cujo exame não detectou falhas. Como

29)

Processos: Reitoria (eTC-5428.989.15), Faculdade de Odontologia de Bauru (eTC5345.989.15), Instituto de Química de São Carlos (eTC-5349.989.15), Escola de
Engenharia de São Carlos (eTC-5350.989.15), Inst. de Ciências Matemáticas e de
Computação (eTC-5351.989.15), Instituto de Física de São Carlos (eTC5352.989.15), Hospital Reab. de Anomalias Craniofaciais (eTC-5355.989.15),
Prefeitura do Campus de Bauru (eTC-5356.989.15) e Instituto de Arquitetura e
Urbanismo (eTC-5361.989.15).

30)

Unidades: Serviço Especial de Saúde de Araraquara (eTC-5344.989.15), Centro
de Energia Nuclear na Agricultura (eTC-5346.989.15), Escola Sup. de Agricultura
-5348.989.15), Prefeitura do Campus de São Carlos (eTC5353.989.15), Prefeitura do Campus de Pirassununga (eTC-5354.989.15), Fac. de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos (eTC-5357.989.15), Fac. de Econ. Admin. e
Contab. de Rib. Preto (eTC-5358.989.15) e Escola de Engenharia de Lorena (eTC5359.989.15).

31)

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (eTC-05338.989.15), Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto (eTC-05339.989.15), Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto (eTC-05340.989.15), Faculdade de Ciência Farmac. de Rib. Preto
(eTC-05341.989.15), Fac. Filos. Ciênc. e Letras de Rib. Preto (eTC-05342.989.15),
Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto (eTC-05343.989.15), Prefeitura do Campus
-05347.989.15), Centro de Tecn. da Informação de São Carlos
(eTC-05360.989.15), Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (eTC-05362.989.15),
Esc. Educ. Fís. Esportes de Ribeirão Preto (eTC-05363.989.15) e
Centro de Biologia Marinha São Sebastião (eTC-10461.989.16).
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decorrência, dê-se quitação aos ordenadores de despesa e liberem-se
os responsáveis por adiantamentos e almoxarifados.

Procuradoria
acompanhada

de

sua

douta

da
Chefia,

Fazenda
alinha-se

do

Estado,

integralmente

à

predecessora, pela irregularidade do Balanço Geral da USP, exercício de
2015, notadamente em face do pagamento de remunerações acima do
limite constitucional (em reincidência). Como consequência, deixa de
quitar os ordenadores de despesa das unidades em que se constata o
apontamento (quitando-se os demais) e libera, indistintamente, os
responsáveis por adiantamentos e almoxarifados. (ev. 110 e 112, eTC5321.989.15)

Com o fito de melhor organizar seu parecer, o
Parquet de Contas consigna, de partida, que reunirá, por blocos,
irregularidades, observações e argumentos de defesa. (ev. 115, eTC5321.989.15)
Posto isso, entende regulares os demonstrativos das
11 UGEs para as quais não se registraram falhas.
De modo geral, entende que o Balanço da USP traz
dois apontamentos de extrema gravidade, que não apenas inquinam
todo o processado, mas levantam dúvidas quanto à gestão da autarquia
e à sustentabilidade de suas atividades a médio e longo prazos: a
remuneração de pessoal (em especial os reajustes e pagamentos além
do teto constitucional) e o papel das Fundações de Apoio, na posição de
prestadoras de serviços.
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Preliminarmente,

destaca

ser

comum

às

universidades estaduais (e aqui não foi diferente) apoiar-se no art. 207
da CF/88 (ou no correspondente art. 254 da CE/89) na tentativa de
justificar suposta autonomia para fixação de política salarial e reajustes.
Ignoram, porém, que referida liberdade não é irrestrita, mas concedida
na amplitude necessária para realizarem seu mister. Não poderiam, por
exemplo, sob alegada autonomia administrativa, deixar de adotar a lei
de licitações para as aquisições em geral, ou, por suposta liberdade
financeira, furtar-se do atendimento à Lei nº 4.320/64. Submetem-se,
assim, à ordem soberana que rege o país.
Diz que a USP deve atender ao disposto nos incisos X
(concessão de reajustes por meio de lei - e não mediante ato do
CRUESP) e XI (aplicação do teto remuneratório - aí incluídas as
vantagens pessoais de qualquer espécie) do art. 37 da CF/88.
Tocante a este último, assinala que o tema é
intrincado e recebeu ajustes ao longo do tempo 32: a interpretação do
texto original (e também daquele introduzido pela EC nº 19/98) era
pacificada no sentido de que não estariam submetidas ao teto
remuneratório as vantagens pessoais do servidor. A partir da EC nº
41/03, no entanto, não mais se permitiu a exclusão dessas parcelas,
independentemente de quando adquiridas ou da existência de legislação
infraconstitucional contrária, e sem que isso pudesse cofigurar afronta à

32)

Utiliza como referência a:
. STF: RE 229.351 AgR/CE, julgado em 07 de dezembro de 2010;
. STF: AI 606.114 AgR/DF, julgado em 30 de novembro de 2010;
. STF: AI 458.679 AgR/GO, julgado em 24 de agosto de 2010.
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irredutibilidade dos vencimentos. Traz volumosa jurisprudência nesse
sentido33.
Anota, com relação ao MS nº 24.875 do STF
(eventualmente mencionado por aqueles que pretendem a extrapolação
do teto), que aludido julgado tratou de caso deveras específico:
proventos de ex-Ministros daquela Corte, cujos valores, na data de
promulgação da Emenda nº 41, já superavam o limite imposto. Trata-se
de julgamento único, proferido em processo subjetivo e destituído de
eficácia erga omnes, em que apenas se garantiu, aos impetrantes,
continuar (temporariamente) a receber seus proventos, com a condição
de que seu valor nominal fosse gradualmente absorvido, mediante
futuras majorações daquele teto.
Conclui

evidente34

a

inconstitucionalidade

dos

pagamentos (além do teto) efetuados pela USP e acrescenta que, no
âmbito estadual, apenas as universidades paulistas têm reiteradamente
insistido na afronta à Constituição. Assevera, ainda, a necessidade de
restituição dos valores pagos a maior, consoante mencionado no bem

33)

Cita, entre outros:
. STF: RE 543.650 AgR, de 16 de novembro de 2010.
. STJ: EDcl nos EDcl no RMS 11.975/PR, julgado em 27 de novembro de 2012.
. STJ: AgRg no RMS 30.277/RJ, julgado em 27 de novembro de 2012.
. STJ: AgRg no RMS 37.405/RJ, julgado em 28 de agosto de 2012.
. STJ: AgRg no AREsp 100.302/MG, julgado em 12 de junho de 2012.
. STJ: RMS 32.042/RJ, julgado em 1º de setembro de 2011.
. TCU: Acórdão TCU 2602/2013.
34) A menos que, à luz do referido Mandado de Segurança, a USP comprovasse que
os atuais beneficiários, já em 2003 (entrada em vigor da EC nº 41) percebiam valores
que, sem qualquer correção, superavam a remuneração corrente (2015) do
Governador do Estado. Não parece ser o caso.
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traçado pronunciamento do TCU35 e nos termos do art. 111 da Lei nº
10.261/68 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo).
Concernente às Fundações de Apoio, destaca-se a
ocorrência de irregularidades, sobretudo relativas à duplicação (e até
triplicação) de vencimentos, decorrente, por exemplo, da contratação
(por parte das Fundações) de projetos conduzidos por docentes da
Universidade. Critica que embora a USP afirme que o modelo esteja sob
revisão e que haja sindicância em curso para apuração dos casos, nada
foi apresentado.
Ao

órgão

ministerial,

a

alegação

de

que

tais

fundações não se caracterizam como públicas ou de direito público, não
gerenciam patrimônio público e não fazem parte da administração
direta ou indireta não deve prosperar. Após discorrer sobre os tipos
existentes (fundação pública ou privada), meios de criação/autorização
possíveis, natureza e personalidade jurídica previstas, assenta que as
fundações de apoio (ou conveniadas) representam forma peculiar 36 de
prestação de serviços públicos.

35)

Trecho de interesse:
(...) 9.2.1. adote providências com vistas à regularização dos pagamentos das
remunerações cujo somatório situa-se acima do teto constitucional, em atendimento
ao contido na Constituição Federal, art. 37, inciso XI, considerando o valor do
subsídio mensal percebido pelos Ministros do STF, conforme Acórdão 1745/2011Plenário e Acórdão 2142/2013-Plenário;
9.2.1.1. promova, administrativamente, em conformidade com o art. 46 da Lei nº
8.112/1990, a cobrança das quantias indevidamente recebidas a maior, atualizadas
monetariamente, em relação a todos os pagamentos irregulares apurados nestes
autos, considerando a data do presente acórdão para o cômputo do prazo
prescricional de cinco anos, para o ressarcimento de todos os valores recebidos a
maior;(...)
36) Podendo ser verdadeiramente criadas como fundações privadas (sem qualquer
iniciativa de ordem pública), mas com função de interesse público (quando, por
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Menciona, como exemplo, a Fundação Zerbini37, que
inobstante tenha personalidade jurídica de direito privado, não pode ser
classificada como fundação privada, eis que sua manutenção se dá em
função de atividades públicas e por meio de recursos públicos. Mais que
isso, foi criada em benefício de uma autarquia. Nesse sentido,
independente da personalidade jurídica que possuam (direito público ou
privado), as fundações de apoio de natureza pública devem observância
à lei de licitações, à necessidade de controle interno e demais
orientações constitucionais.
Na opinião do MPC, há fortes indícios de que as
fundações em questão representam verdadeira extensão da Autarquia,
em razão do elevado grau dependência dos recursos financeiros,
materiais e humanos da USP. Servem, em tese, para mitigar a
aplicação do regime jurídico de direito público (numa possível fuga para
o direito privado), vez que, à margem de todo o debate, são celebrados
contratos

desassociados

da

Lei

de

Licitações

e

são

realizadas

contratações de profissionais que já servem à Universidade, gerando
ganhos

que,

muitas

vezes,

ultrapassam

o

teto

constitucional

estabelecido.

exemplo, instituídas por grupo de professores ou servidores, mediante aporte inicial
de capital próprio). São figuras sem regramento legal específico e cujos contornos
têm sido, por vezes, debatidos e delineados nos tribunais.
37)

Entidade de direito privado, constituída por meio de escritura pública lavrada no 3°
Oficial de Registro e Títulos e Documentos e Civil de Pessoal Jurídica da Capital, sob
o número 635862, tendo como finalidade atuar na prestação e desenvolvimento da
assistência integral à saúde, do ensino, da pesquisa e da cultura, junto ao Instituto do
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
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Ante o exposto, o MPC encerra seu parecer pela
irregularidade dos Balanços tratados nos TCs: 5428.989.15 (Reitoria),
5345.989.15 (Faculdade de Odontologia de Bauru), 5349.989.15
(Instituto

de

Engenharia

Química

de

São

de

São

Carlos),

Carlos),

5350.989.15

TC-5351.989.15

(Inst.

(Escola
de

de

Ciência

Matemáticas e de Computação), 5352.989.15 (Instituto de Física de
São Carlos), 5355.989.15 (Hospital Reab. de Anomalias Craniofaciais),
5356.989.15 (Prefeitura do Campus de Bauru) e 5361.989.15 (Instituto
de Arquitetura e Urbanismo).
Por fim, consigna necessário proceda-se à correção
das falhas apontadas nos eTCs: 5344.989.15 (Serviço Especial de
Saúde de Araraquara), 5346.989.15 (Centro de Energia Nuclear na
Agricultura),
Queiroz"),

5348.989.15

5353.989.15

(Escola

(Prefeitura

Sup.
do

de

Agricultura

Campus

de

São

"Luiz

de

Carlos),

5354.989.15 (Prefeitura do Campus de Pirassununga), 5357.989.15
(Fac. de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 5358.989.15 (Fac. de
Econ. Admin. e Contab. de Rib. Preto) e 5359.989.15 (Escola de
Engenharia de Lorena). (ev. 115, eTC-5321.989.15)
Instada (evento 119), vem aos autos a SecretariaDiretoria Geral, que destaca, de início, (i) o panorama de apreciação
das contas dos 03 exercícios anteriores (2012/2013 irregulares38 e,
2014, pendente de julgamento) e (ii) o alinhamento entre as atividades
desenvolvidas pela USP e seus propósitos institucionais. (ev. 123, eTC5321.989.15)

38)

Pendentes de Recurso Ordinário.
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Em seguida, reconhece elementos favoráveis da
execução fiscal, como o orçamento superavitário (0,37%) e os
resultados financeiro, econômico e patrimonial positivos e crescentes
em comparação a 2014. Concernente à diminuição da disponibilidade
financeira, reporta-a decorrente, em boa parte, dos desembolsos
relativos ao PIDV (Programa de Incentivo à Demissão Voluntária),
conduzido sem prejuízo aos resultados citados.
Tocante

aos

diferentes

regimes

de

contratação

adotados pela USP, relembra que o assunto já teria sido enfrentado nas
Contas de 201339, quando se destacou que a alteração do art. 39 da
CF/88 (introduzida pela EC nº 19/98) ainda pendia de apreciação na
ADI 2135-DF e que, embora a cautelar concedida estabelecesse a
obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, ela teria efeitos ex-nunc (a
partir de 07 de março de 2008 - quando publicada). Assim, até que
decidido o mérito, remanescia válida a legislação editada nos termos da
EC nº 19/98 até a publicação de referida liminar, de modo que os
servidores envolvidos deveriam seguir os regimes aos quais estavam
sujeitos, respeitando-se os impedimentos previstos nas respectivas
normas, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo40.

39)

TC-1469/026/13.

40)

PROCEDIM. ADMINISTRATIVO. Anulação - Impossibilidade. Regularidade dos
atos e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Professor
Titular da Faculdade de Medicina da USP contratado pelo RDIDP Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa e contratado pela Fundação Zerbini.
Cumulação de cargos indevida. Devolução de valores que deve corresponder à
diferença entre o salário percebido pelo RDIDP e RTC Regime de Turno Completo
de rigor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 000593173.2010.8.26.0053, Des. Isabel Cogan, julgada em 29-07-15).
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Em que pese o cenário favorável supradescrito e a
verificação de ocorrências passíveis de recomendação41, ressalta-se a
presença de falhas que comprometem a aprovação do presente
Balanço.
São elas:
. DESPESAS DE PESSOAL: em substancial elevação
histórica. Alcançaram, em 2015, monta de R$ 4.346.212.685,06
(aumento de 25,53%42 em relação a 2014). Representam, ainda,
79,03% de tudo o que foi arrecadado (R$ 5.499.349.568,00) pela
Universidade, ou 94,99% do total de repasses monetários do Estado
(R$4.575.208.137,14), índice este muito acima daquele recomendado
pelo Governo (75%), consoante art. 2°, §2°, do DE n° 29.598/89;
41)

Em resumo:
a) revise o processo de descentralização promovido (Portaria GR n° 6.561/14),
dada, entre outros, a redundância de funções equivalentes em diferentes locais);
b) mantenha atualizados os indicadores gerais de desempenho em seu site;
c) realize, anualmente, a apuração do dispêndio para manutenção de cada curso
da instituição, assim como do custo médio por aluno matriculado;
d) regularize a ocupação dos prédios destinados à moradia;
e) observe a legislação quando do processamento das licitações, dos contratos e
dos adiantamentos;
f) conceda reajuste salarial por meio de lei específica;
g) implemente o controle da jornada de trabalho dos docentes;
h) aperfeiçoe os mecanismos para acompanhamento da compatibilidade de
horários dos servidores;
i) providencie a legítima e tempestiva contabilização das receitas e despesas, de
modo que os demonstrativos contábeis reflitam a realidade econômico-financeira;
j) regularize a situação das contas correntes inativas; e
k) empreenda ações de melhoria da infraestrutura dos almoxarifados e do
gerenciamento dos bens patrimoniais das diversas unidades.

42)

Ou 18,25%, se excluídos os gastos com o PIDV (considerado evento pontual).
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.

EXTRAPOLAÇÃO

DO

TETO

CONSTITUCIONAL:

pagamento a servidores43 acima dos limites previstos - R$ 30.471,11
para os procuradores autárquicos e R$ 21.631,05 para os demais
servidores -, em ofensa ao art. 37, XI, da CF/88 e ao art. 115, XII e
XIII, da CE/89. Frisa que houve adoção do teto constitucional,
excluindo-se, porém, dos cálculos, as vantagens pessoais incorporadas
antes da EC nº 41/03. Demonstra que a questão foi objeto de críticas
nas contas de 2013, as quais, por sua vez, reportaram determinações
lançadas no Balanço de 201144 (este transitado em julgado em 2014).
Agravam o cenário (i) as remunerações advindas da prestação de
serviços às Fundações de Apoio (não computadas para fins de teto) e
(ii) a existência de servidores (inclusive do grupo anterior), com mais
de um cargo na Universidade, o que sinaliza (a) incompatibilidade de
jornadas de trabalho e (b) extrapolação da quantidade de vínculos
públicos permitidos pela Constituição (que, além de comprometer a
qualidade do ensino oferecido por esses docentes, impõe risco de
caracterização de vínculo empregatício).
. FUNDAÇÕES DE APOIO: traz excerto do voto
proferido no Balanço de 2013, em que se critica o papel dessas
Entidades, por desempenharem atividades que deveriam ser executadas
pela própria Universidade, eis que em nada diferem das rotinas
administrativas, revelando-se, por conta disso, o caráter antieconômico
da transferência, no mínimo em razão do custeio de diversas estruturas
43)

Reporta-se que somente na folha normal de dezembro/2015, 1.109 servidores
tiveram suas remunerações submetidas ao teto. Segundo apurado, a USP aplicou um
total de R$ 1.841.964,67 em reduções. Para a Fiscalização, o ajuste deveria ter sido
de R$ 3.806.257,41, o que representa diferença de R$1.964.292,74 que deixou de
ser aplicada.

44)

TC-000195/026/11.
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para idênticas finalidades, no mais das vezes remunerando duplamente
os mesmos servidores. Verifica-se ainda, a exemplo de exercícios
passados, que (i) algumas delas deixaram de repassar valores devidos
à USP (utilizando-se deles, à margem dos ditames da Lei de Licitações),
e (ii) recursos provenientes dessas fundações não foram reconhecidos
como receita pela Universidade, em ofensa aos princípios básicos da
administração pública, insertos no art. 37 da CF/88.
. OBRAS PARALISADAS: determinou-se, entre 10 de
janeiro e 24 de julho de 2015, a interrupção de 6 obras 45 que já teriam
custado à Autarquia R$176.307.923,26 (não retomadas 46 até a emissão
deste parecer, em março de 2019), em evidente prejuízo aos cofres
públicos.
Ao cabo, SDG ratifica as conclusões da Assessoria
Técnica

(evento

107.1)

relativas

às

unidades

que

compõem

a

Universidade, e manifesta-se pela irregularidade do Balanço Geral da
USP, exercício de 2015, nos termos do art. 33, III, "b" e "c", da LC nº
709/93,

excepcionadas

as

unidades

ressalvadas

pela

Inspeção,

propondo multa aos responsáveis, nos termos do parágrafo único do
art. 36, c.c. o art. 104, I e II, da referida lei, sem embargo das
advertências propostas.
O processo constou da pauta (item 04) da Sessão de
Primeira Câmara realizada em 20 de julho de 2021. Em breve
45)

Parte delas tem seu processo de contratação sob apreciação da Corte: TCs
18970/026/12 (pendente de julgamento), 29391/026/13 (pendente de julgamento),
33847/026/13 (julgado regular, com trânsito em julgado em 13 de fevereiro de 2017) e
13814/026/12 (julgado regular, com trânsito em julgado em 23 de maio de 2016).

46)

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2018/06/usp-nao-tem-solucao-paraas-construcoes-paralisadas/
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exposição, esta Relatoria destacou que o tema nodal do Balanço em
exame refere-se, mais uma vez, à extrapolação do teto remuneratório
constitucional, em especial por docentes, além de outros de servidores
da Entidade.
Ponderou-se que o assunto merece ser revisitado,
em face de decisão47 exarada pelo então Presidente do STF

o Ministro

Dias Toffoli -, que equiparou o limite de vencimentos de professores e
pesquisadores

àquele

aplicado

ao

Supremo

Tribunal

Federal,

fulminando, portanto, de inconstitucionalidade, a questão do subteto,
por muitos interpretada como verdadeira aberração constitucional.
Muito embora destituída de efeitos retroativos (ex-tunc), a cautelar traz
nova perspectiva sobre a matéria, colocando-a sub-judice no STF e
tornando oportuna uma reflexão mais cuidadosa.
Foi

proposta,

ainda,

a

realização

de

cálculos

complementares (a fim de se quantificar o impacto desses montantes
sobre o orçamento da Instituição) e o processo teve seu julgamento
adiado, para reanálise.

47)

Abaixo, trecho de interesse:
Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do
Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição
Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer
interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das
universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no
país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se os
autos ao eminente Ministro Relator, para o que entender de direito. Comunique-se
com urgência. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli
Presidente." (g.n.)
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O feito seguiu então à DF-07 (evento 140), para
elaboração de minudente48 estudo, com o propósito de se entender a
dimensão das extrapolações, sob dois prismas: (i) o primeiro, lastreado
nas regras vigentes em 2015; e (ii) o segundo, de caráter hipotético,
simulando o efeito da decisão liminar (novo teto para professores e
pesquisadores), aplicada a valores de 2015.
A seguir, compêndio dos resultados49: (ev. 146)

48)

Para tanto, foi levantada a folha de pagamentos de todos os servidores da USP,
de todos os meses de 2015, incluindo o décimo-terceiro.

49)

Para interpretação da tabela, considerar:
. Abate USP: é o abatimento extra-teto já aplicado pela USP, segundo critérios de
extrapolação por ela compreendidos;
. Abate TCE: é o abatimento que deveria ter sido aplicado consoante legislação,
conforme entendimento da Corte;
. Prejuízo: é a diferença entre os itens acima, ou seja, representa glosa apurada
pelo Tribunal (prejuízo efetivo ao erário).
. Qtd. Servidores: indica a quantidade de servidores com extrapolação ao marco
constitucional. Por convenção, reportou-se a quantidade observada em
dezembro/2015, haja vista que ela é crescente ao longo do ano (em razão dos
reajustes concedidos em maio/15 e outubro/15) e, portanto, o último mês do exercício
traz quantitativo mais fidedigno. Exceção feita aos cargos cuja incidência foi pontual
(média inferior a 1 servidor/ano) -> nesses casos, adotou-se a própria média.
. O orçamento de 2015 da USP foi de R$ 5.499.349.567,73 (aproximadamente 5,5
bilhões de reais).
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Em derradeira participação, PFE (evento 157) e MPC
(evento 160) registram ciência do quanto acrescido e ratificam
respectivos posicionamentos firmados em manifestações ulteriores.
Este o relatório.
GCECR
FTN
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TC-005321.989.15-4 (Consolidado USP)

VOTO

A despeito do nobre papel que presta à sociedade seja no campo da educação, pesquisa e inovação, seja noutros deles
derivados -, a USP apresenta Balanço cujos defeitos não podem ser
ignorados. Ainda que se observe alinhamento entre as atividades
desenvolvidas e aquelas que constituem sua razão de ser, o custo e a
forma sob os quais são realizadas despertam preocupações.
O

enredo,

ver-se-á

adiante,

assinala

que

a

Universidade percorre trilha arriscada, cuja superação demanda gestão
firme e eficiente, capaz de colocá-la em rota de evolução nos campos
administrativo, financeiro, processual, enfim, com vistas à excelência
institucional.
Note-se que próprio superávit orçamentário - cerca
de 20 milhões de reais50 -, ainda que benéfico, deve ser comemorado
com cautela. Para que fosse viabilizado, requereu importante baixa
(pouco mais de meio bilhão51 de reais) em suas disponibilidades, estas
em acelerada retração52 nos últimos exercícios. De se reconhecer, em
50)

Equivalente a 0,37% da receita total observada: R$ 5.499.349.567,73.

51)

Mais exatamente R$ 545.566.372,87, o que corresponde a uma retração de
aproximadamente 27,4% do saldo registrado em 31 de dezembro de 2014.

52)

Posição das disponibilidades ao final de cada ano:
. 2013: R$ 2.604.544.026,00;
. 2014: R$ 1.990.807.656,00;
. 2015: R$ 1.455.241.283,00.
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favor da Autarquia, que metade dessa importância - R$ 252.232.867,05
-, decorreu de desembolsos extras, oriundos do Programa de Incentivo
à Demissão Voluntária - PIDV53 implementado em 2015, um evento
pontual.
Dentre os desacertos sinalados, destacam-se os que
representam desatendimento à legislação54, gestão ineficiente do
erário55 e omissão/inação em face de temas de alta relevância 56. São,
em certa medida, conexos entre si, pois contribuem, cada qual a seu
modo, com a elevação dos custos da Entidade.
Desses

dispêndios,

os

de

pessoal

demandam

extrema atenção. Em números aproximados, consumiram no exercício
nada menos que 79% do total de receitas da Entidade, ou ainda, 95%
de todo o repasse do Estado (este muito acima do índice sugerido em
lei57: 75%). Em relação a 2014, apresentaram crescimento da ordem

53)

Instituído pela Resolução n° 6.987/14, por meio do qual foram desligados 1.433
servidores efetivos.

54)

Extrapolação ao teto remuneratório constitucional, concessão de reajustes sem
prévia autorização por lei, uso de recursos financeiros (devidos à USP pelas
Fundações de Apoio) para contratações à margem da Lei de Licitações etc.

55)

Citem-se, por exemplo, a presença de edificações sem uso, a existência de obras
interrompidas (após elevados desembolsos) sem qualquer previsão de retomada, e a
constatação de atividades executadas pelas Fundações de Apoio que poderiam ser
desempenhadas pela Universidade.

56)

Falta de controle de jornada de trabalho, falhas no reconhecimento de receitas,
pendências no ajuste do quadro de pessoal, superação do limite sugerido de gastos
com pessoal, entre outros.

57)

Art. 2°, §2°, do Decreto Estadual n° 29.598/89:
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de 18% (já descontado o efeito causado pelo PIDV, que eleva o
percentual a patamar superior a 25%), insustentável portanto, ante um
aumento de repasses de apenas 3,52%58.
O mais discutível dos apontamentos é, sem dúvida, a
recorrente59 extrapolação do teto remuneratório público, seja por
aparente descompasso com o regramento constitucional (art. 37, XI60),
seja pelo dano
representam

financeiro. Está concentrada nos docentes, que

cerca

de

90%

das

ocorrências

(dos

1.111

casos

observados em dezembro/15, 1.006 pertencem ao corpo docente).

§ 2.º - Para que o Estado possa cumprir o disposto no (...), recomenda-se que as
despesas com pessoal não excedam a 75% (setenta e cinco por centro) dos valores
liberados pelo Tesouro do Estado às Universidades Estaduais Paulistas.
58)

Repassados R$ 4.433.729.008,83 em 2014, e R$ 4.589.797.394,00 em 2015 (fls.
29, ev. 46.43, eTC-5321.989.15).

59)

Só em dezembro/2015 (folha normal), acusou-se a extrapolação para 1.109
servidores. A Fiscalização apurou que deveriam ter sido deduzidos exatos R$
3.806.257,41, contudo, o total de deduções foi de apenas R$ 1.841.964,67, o que
significa diferença de R$1.964.292,74 que deixou de ser abatida, em absoluto
prejuízo aos cofres públicos.

60)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer
dos Poderes (...) e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (g.n.)
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Importa ressaltar que o procedimento de limitação
dos vencimentos61 é, de fato, aplicado pela USP, mas de forma
incompleta. É que são apartadas dos cálculos as vantagens de caráter
pessoal adquiridas antes da edição da EC nº 41/03, em aberta
dissonância ao que estabelece o próprio dispositivo 62 e, mais que isso,
em oposição ao que pacifica a jurisprudência63 desde então.
Em prol da Universidade, é fato que a situação
evoluiu (ainda que a passos lentos). Conforme mencionado em sessão
de 20 de julho último (que ensejou o adiamento deste), a árvore foi
chacoalhada anos atrás, o tema vem progredindo e não parece ter o
mesmo peso de outrora.

61)

No caso da Autarquia, aplicam-se dois diferentes limites: o dos procuradores
autárquicos (R$ 30.471,11), equivalente a 90,25% do subsídio dos ministros do STF,
e o dos demais servidores (R$21.631,05), correspondente ao subsídio do Governador
de São Paulo. Obs.: valores referenciais de 2015.

62)

A EC nº 41/03, por seu art. 9º, c.c. o art. 17, do ADCT, deixa claro:

Art. 9º (da EC nº 41/03). Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos (...) e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza. (g.n.)
Art. 17 (do ADCT). Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais,
bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em
desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela
decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou
percepção de excesso a qualquer título. (g.n.)
63)

O MPC traz vasta referência a respeito, detalhando-a, o que dispensa repisá-la.
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Diligência realizada pela Fiscalização (evento 146)
indicou excedente anual de vencimentos em desacordo com a legislação
da ordem de R$ 24.000.000,00. Repreensível. Nada desprezível.
Contudo, representa cerca de 0,43% de todo o Orçamento manejado,
incapaz, a este juízo, de condenar irremediavelmente as Contas em
apreço, quando os novos cálculos considerando a provisão judicial
oriunda da Suprema Corte reduzem-no a 0,03%.
Faz-se oportuno anotar, nesse ponto, que a aplicação
do teto de vencimentos sofreu alterações no tempo - havendo rol de
decisões a favor e contra a exclusão das vantagens pessoais, a
depender do período a que se referem -, algo que, portanto, demanda
cuidadosa análise, em especial quanto à jurisprudência avocada, com
vistas à justa aplicação da lei.
Vale lembrar que o constituinte originário havia
excluído, intencionalmente, as vantagens de cunho pessoal de qualquer
mecanismo de equiparação ou controle remuneratório (vide art. 39,
§1º, em versão original64). Também não havia, à época (1988),

64)

Assim constou (1988):
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão (...),
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou
entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
(g.n.)
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margem para redução dos vencimentos, consoante previsto no então
art. 37, XV65.
As alterações trazidas pela EC nº 19/98 significaram
um passo adiante no estabelecimento de limites remuneratórios introduziu, como limite geral, o subsídio dos ministros do STF (art. 37,
XI), e passou a admitir, claramente, a redutibilidade dos pagamentos
(art. 37, XV) -, sem fazer, porém, quaisquer referências às vantagens
individuais, vez que o art. 39, §1º, teve seu conteúdo completamente
modificado.
Do ponto de vista jurisprudencial, as vantagens
pessoais (mesmo adquiridas depois de 1998) continuaram a receber o
mesmo tratamento de antes: eram excluídas do redutor salarial.
Como mencionado, foi a EC nº 41/03 que revisou a
matéria e estabeleceu, taxativamente, irrestrita subsunção de referidas
verbas ao teto de vencimentos (agora escalonado entre as esferas de
governo), independente de quando adquiridas, e reforçou, mais uma
vez, a possibilidade de redução dos pagamentos. A questão, entretanto,
só foi melhor debatida e pacificada no âmbito judicial.
Dos numerosos exemplos trazidos pelo MPC, um
deles deixa evidente a transição de interpretações66, reconhecida

65)

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis e a
remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, III, e 153, §
2º, I;

66)

Excerto do voto condutor da Min. Ellen Gracie, no RE 543.650 AgR:
Dessa Forma, correta a decisão agravada ao aplicar o firme entendimento deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que, no período anterior à Emenda
69
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sedimentada já por volta de 2006/2007, não havendo falar - a USP em desconhecimento ou incipiência da matéria. Tanto é assim que a
decisão abrigada nos autos do TC-000195/026/11 - Contas Anuais da
Universidade de São Paulo, relativas a 2011 - já teria, inclusive,
determinado67 a adequação da remuneração de seus servidores.
Oportuno destacar, ainda, duas outras decisões do
STF, de repercussão geral:
. a primeira delas - no RE 609381/GO68 (que deu
origem à Súmula Vinculante nº 16) - sedimentou que as vantagens

Constitucional 41/2003, as vantagens pessoais estavam excluídas do teto
remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF (RE 483.097-AgR/SP e RE 500.376AgR/AL, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, unânime, DJ 15.12.2006 e 1º.08.2008,
respectivamente). Do mesmo modo, após a edição da EC 41/2003, as vantagens
pessoais, de qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor do teto previsto no art.
37, XI, da Constituição da República, independentemente de existir ou não legislação
infraconstitucional a reger a matéria. Nesse Sentido: Re 477.447-AgR/MG, rel Min.
Eros Grau, 2ª Turma, DJ 24.11.2006; RE 437.645/MG e RE 572.564/AM, rel. Min.
Cármen Lúcia (DJe 03.9.2007 e 18.4.2008, respectivamente). (g.n.).
67)

Trecho do voto publicado em 03 de junho de 2014 e em 02 de outubro de 2104
(Embargos de Declaração):
Alicerçado nestes fundamentos, e considerando a jurisprudência desta E. Casa,
DETERMINO à Universidade de São Paulo que congele as remunerações de todos
os funcionários que se encontram acima do teto constitucional, tendo como parâmetro
o subsídio do Governador. DETERMINO, ainda, que a Autarquia abstenha-se de
conceder aumentos, benefícios ou vantagens que possam, eventualmente, ensejar
novos pagamentos de remunerações acima do teto constitucional.

68)

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA
CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA
FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA
DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor
máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e
70
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pessoais, ainda que incorporadas antes de 2003, estariam, a partir de
então, sujeitas ao teto de vencimentos; e
69

. a segunda - no RE 606358/SP

-, que além de

corroborar a jurisprudência retrocitada, indica a necessidade

de

devolução dos montantes recebidos após a data do julgamento, em 18
de novembro de 2015.

Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A
observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de
legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores
que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser
reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A
incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença
cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório
nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que
por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal
esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição
Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de
cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto
constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSAO GERAL - MERITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014
PUBLIC 11-12-2014). (g.n.)
69)

Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18 de novembro de 2015,
Acórdão DJe nº 63, divulgado em 06 de abril de 2016, publicado em 07 de abril de
2016, transitado em julgado em 25 de maio de 2016:
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da
Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência
da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor
público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o
dia 18 de novembro de 2015. (g.n.)
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Assim, no caso em tela - em que se apreciam Contas
de 2015 -, inequívoco70 que devam ser computados, para fins de
aplicação do teto remuneratório, as vantagens pessoais adquiridas a
qualquer tempo.
Convém mencionar, como sinalizado na Câmara de
20 de julho, que a liminar concedida em 2020, na ADI 625771,
estendendo às universidades estaduais (professores e pesquisadores) o
limite remuneratório federal72, poderá atenuar significativamente os
montantes pagos em desacordo com a Constituição.
70)

A Origem faz menção ao Mandato de Segurança nº 24.875, do STF, para justificar
a exclusão das vantagens pessoais até o exercício de 2014. Descuida-se, porém, de
que aludida decisão tratou de situação deveras específica (de ministros daquela
Corte que, em 2003, já eram aposentados e recebiam vantagens que excediam o
limite implantado, montantes esses que foram congelados até a total absorção).
Desse modo, embora possa ser eventualmente cogitado pela Autarquia, configura
situação que se amolda bastante improvável (tendo em vista a atualização do
subsídio do governador no período de 2003-2015), pois supostamente aplicável
apenas aos casos cujas vantagens pessoais percebidas em 2003 (quando da
implantação da EC nº 41/03) tenham formado excedente que, necessariamente
congelado (sem qualquer atualização desde então), ainda ultrapassa o teto vigente
(em 2015).

71)

Abaixo, trecho de interesse:
Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do
Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição
Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer
interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das
universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no
país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se os
autos ao eminente Ministro Relator, para o que entender de direito. Comunique-se
com urgência. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli
Presidente." (g.n.)

72)

O subsídio dos Ministros do STF é fixado atualmente em R$ 39.293,32, consoante
Lei Federal 13.752/2018.
72
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Simulação perpetrada na referida diligência (evento
146),

apenas

para

fins

elucidativos,

indicou

a

cessação

das

extrapolações no caso dos docentes, quando aplicado, em bases de
2015, o novo teto autorizado liminarmente. Ou seja, seriam eliminados
cerca de 1.000 casos verificados, reduzindo o problema da extrapolação
a pouco mais de 100 servidores (ou 0,03% do orçamento).
Sabe-se que a cautelar, além de não assegurar o
afastamento da impropriedade73, não alcança o exercício em exame,
pois tem efeitos modulados a partir de 03 de fevereiro de 2020 (data da
publicação, conforme amplamente noticiado 74), contudo o exercício
realizado assinala uma nova fase de arrefecimento do problema.
Nessa senda, deve a USP tomar providências com
vistas à correta aplicação do teto remuneratório, nele inclusas as
vantagens pessoais adquiridas a qualquer tempo, nos termos ora
reiterados. Alerte-se, caso mantido o procedimento vigente, quanto a
possível demanda para restituição de valores, notadamente aqueles
pagos após 18 de novembro de 2015, consoante assinalado no RE
606358/SP, ainda que ajustáveis no tempo, à luz da majoração imposta
pela ADI 6257 (ambos da Suprema Corte).

73)

Por pelo menos três razões:
. nem todos os servidores são alcançados pela medida (apenas professores e
pesquisadores), havendo outros casos com extrapolação;
. a falha em questão diz respeito ao procedimento em si (de exclusão das
vantagens pessoais para fins de aplicação do teto), que é indevido e permaneceria
inalterado, e não ao valor utilizado como referencial desse limite;
. a celeuma em torno dos docentes pode voltar à tona tão logo o CRUESP conceda
novos aumentos.

74)

Vide: https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/01/30/cruesp-divulga-notasobre-medida-cautelar.
73
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No

mais,

afora

a

desobediência

ao

teto

de

vencimentos, também impõem óbices à contenção dos gastos com
pessoal:
(i) concessão de reajustes por meio de ato do
Conselho de Reitores das Universidades Paulistas (CRUESP), o que não
apenas fere o disposto no art. 37, X75, da CF/88, mas também
desborda da autonomia76 que lhe é conferida. Determina-se, nesse
caso, pronto acolhimento do disposto na Constituição Federal, ou seja,
que o reajustamento salarial seja precedido de lei específica;
(ii) falta de controle da jornada de trabalho, que
além de comprometer a correta aferição da carga horária cumprida (e,
por consequência, dos pagamentos devidos), impede a verificação da
compatibilidade requerida para fins de acumulação remunerada de
75)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices; (g.n.)

76)

Equivoca-se a Autarquia de que o dispositivo arguido (art. 3º, DE nº 29.598/89) é
absolutamente genérico quanto ao tema. Fala-se tão somente na fixação de critérios
de execução orçamentária, incluindo os relativos a política salarial, sem qualquer
menção a ajustes salariais. Subentendem-se, por critérios de execução orçamentária,
aqueles relativos à destinação (em orçamento) do repasse de arrecadação previsto
ou, mais especificamente, dos montantes (ou percentuais) que serão destinados à
cobertura desse ou daquele custo afeto à política salarial, podendo-se, inclusive,
estabelecer limites à eventual proposta (em lei) de majoração de valores, sem, no
entanto, estabelecê-los.
E mais. Ainda que admitida válida a interpretação tensionada pela USP, seria
aludido decreto (especificamente em seu art. 3º) inconstitucional, por confronto direto
à Carta Federal. Ao contrário porém, o regramento em questão assenta,
expressamente, que deve ser observado não só o limite financeiro estabelecido no
decreto (75% dos repasses), mas também o disposto no artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, algo que, obviamente, inclui o inciso X.
74
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cargos, como preceitua o art. 37, XVI77 e XVII78, da CF/88, colocando
em xeque a legalidade dessas aglutinações e, bem assim, a de seus
respectivos

pagamentos.

Recomenda-se,

aqui,

implementação

de

mecanismos de controle e comprovação das jornadas de trabalho
assumidas;
(iii) existência de atividades/funções replicadas entre
as diferentes unidades de gestão inspecionadas, a indicar concreta
possibilidade de otimização com vistas à maior racionalização dos
gastos. Insta recomendar, neste tópico, revise-se o processo de
descentralização promovido (Portaria GR nº 6.561/14), a fim de que se
busque melhor equilíbrio entre a agilidade pretendida e o custo
financeiro decorrente da multiplicação de funções entre os diferentes
polos estudantis.
Matéria que também merece destaque diz respeito à
relação que a USP desenvolve com as chamadas Fundações de Apoio
(citem-se, por exemplo, FUSP, FFM, FIPE, FIA, FIPECAFI, FDCTO, FDTE,
FCTH etc.). Da instrução, revela-se premente que a Universidade
reavalie não só o papel desempenhado por referidas instituições (pois,
ao que se apura, e como exposto no exame das Contas de 2013 79, em
77)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso
XI: (...) (g.n.)

78)

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
79) Abaixo, excerto de interesse extraído do TC-1469/026/13:
Ocorre que essas fundações de apoio, como bem apontado pela Fiscalização e
pelo MPC, desempenham atividades que deveriam ser executadas pela própria
Universidade, eis que em nada diferem das rotinas administrativas, revelando -se, por
conta disso, o caráter antieconômico da transferência, no mínimo em razão do custeio
75
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nada se afasta daquele realizado pela Universidade), mas também a
própria relação estabelecida.
Apenas como exemplo, observa-se que (i) algumas
dessas fundações80 deixaram de repassar valores devidos à USP
(utilizando-se deles para despesas diversas, à margem da Lei de
Licitações), e que (ii) recursos provenientes dessas fundações não
foram reconhecidos como receita pela Universidade, em ofensa aos
princípios básicos da administração e da contabilidade públicas.
Há, ainda, questões mais delicadas, afetas aos
docentes que prestam serviços - sob a condição de autônomos - a essas
entidades. Alguns desses servidores já possuem, inclusive, mais de um
cargo na USP (para cujas jornadas, como dito, não há prova de
compatibilidade).

Tais

situações

suscitam

interpretações

diversas,

relacionadas ao limite de vínculos públicos, à aplicabilidade do teto
remuneratório, ao risco de caracterização de liame empregatício com a
Fundação (impondo, subsidiariamente, riscos à USP), entre outros,
além de sugerir sejam as fundações utilizadas com meio de fuga às
amarras da administração pública.
Ainda que, na ausência de regramento bandeirante,
tenha a USP se orientado por legislação federal (art. 4º, §1º, da Lei nº

de diversas estruturas para idênticas finalidades, no mais das vezes remunerando
duplamente os mesmos servidores.
80)

Caso da FUSP (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo), FDTE
(Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), FCTH (Fundação
Centro Tecnológico de Hidráulica) e FIA (Fundação Instituto de Administração).
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8.958/9481), a ausência de controle de jornada de trabalho, em
associação à falta de prova de eventualidade dos serviços prestados
pelos docentes, invalida seus argumentos.
Estritamente com respeito ao formato/teor dessas
contratações, já se recomendou82 às Fundações

e aqui se reitere, pois

de interesse da Universidade monitorar esses instrumentos - sejam
adotadas cautelas e medidas protetivas, de modo a evitar indícios da
existência de relação de subordinação, habitualidade ou qualquer outra
condição capaz de configurar sujeição à legislação trabalhista ou
especial, mitigando-se, assim, eventuais perdas em ações trabalhistas.
Criticáveis, também, as falhas relativas aos diversos
imóveis

adquiridos

em

exercícios

anteriores

(sem

utilização

no

exercício) e, bem assim, às obras paralisadas em 2015 (06 obras, num
total de R$176.307.923,26 desembolsados), as quais, ao que se apura,

81)

Referida lei dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras
providências. Os dispositivos mencionados são transcritos abaixo:
Art. 4º As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as
normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições
previstos em regulamento, a participação de seus servidores nas atividades
realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta Lei, sem prejuízo de suas
atribuições funcionais.
§1º A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas
atividades previstas no art. 1o desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria
vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para
sua execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo
com os parâmetros a serem fixados em regulamento.

82)

Conforme proposto recentemente por esta relatoria, nos autos do eTC2930.989.18, que cuidou das Contas da FCTH, exercício de 2018.
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não foram retomadas, ao menos até o final de 201983. Denotam não só
a assunção de compromissos sem o devido planejamento, mas também
a omissão no enfrentamento desses problemas.
Feitas

as

presentes

anotações

e

sopesadas

as

profícuas contribuições das áreas opinantes, tem-se por oportuno
endereçar à Autarquia, adicionalmente, as seguintes recomendações:
(i) promova ações que visem ao aumento de receitas
e ao contingenciamento das despesas, de modo a alcançar maior
equilíbrio financeiro e consequente interrupção do ciclo de dilapidação
das reservas;
(ii) busque regularizar

a ocupação dos prédios

destinados à moradia e, bem assim, sejam tomadas providências com
vistas à contenção dos gastos daqueles sem uso;
(iii) observe o integral cumprimento da legislação
afeta ao processamento das licitações (quantidade mínima de cotações
preliminares, possibilidade de visita técnica em diferentes datas, não
impor restrições de distância (substituir por nível de serviço) etc.), dos
contratos e dos adiantamentos;
(iv) providencie legítima e tempestiva contabilização
das receitas e despesas, de modo que os demonstrativos contábeis
reflitam a realidade econômico-financeira da Entidade;
(v) implemente melhorias de cunho administrativo,
como por exemplo, a coleta das declarações de bens de todos os
dirigentes84 e maior agilidade na instauração das sindicâncias;

83)

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2019/11/elefante-branco-de-obrasparadas-mais-um-ano/

84)

A falha em comento segue linha interpretativa adotada pela USP no tópico relativo
ao reajustamento salarial, em que a Autarquia presume que possui autonomia
bastante para desviar-se de regramento geral - no caso, o art. 13 da Lei Federal nº
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(vi) empreenda melhorias na infraestrutura dos
almoxarifados e, bem assim, na gestão dos bens patrimoniais das
diversas unidades, o que inclui não só a preservação, mas também a
guarda e proteção deles;
(vii) passe a apurar, anualmente, os custos médios
de manutenção por curso oferecido e por aluno matriculado;
(viii) sejam atualizados, no sítio institucional, os
indicadores gerais de desempenho;
(ix) regularize a situação das numerosas contas
correntes inativas.
De outro lado, há apontamentos que podem ser
afastados,

ou

porque

satisfatoriamente

esclarecidos

-

caso,

por

exemplo, da suposta contaminação do subterrâneo da USP-Leste (item
3.2) e do pagamento de taxa administrativa à SPPREV, relativa à folha
de inativos (item 4.2.1), além de outros não tratados no presente
exame -, ou porque inseridos em processos judiciais específicos em
tramitação - caso da observância de diferentes regimes jurídicos de
contratação (item 9) e da representação encaminhada sob o expediente
eTC-3827.989.17, que trata de possíveis irregularidades no desmonte
de creches pela Universidade.
Tocante especificamente à observância de diferentes
regimes de contratação (em lugar do regime jurídico único - RJU),
cumpre esclarecer que decorrem da permissão conferida pelo caput do
art. 39 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/9885
(que deixou de impor à Administração a adoção do RJU).

8.429/92 -, ao dispensar a apresentação de declarações dos agentes públicos em
determinadas circunstâncias (ex.: diretor substituto).
85) Texto conferido pela EC nº 19/98 (suspenso por decisão liminar):
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Ocorre, porém, que decisão liminar concedida na ADI
2.135-486 (publicada em março/2008) devolveu ao texto constitucional
a obrigatoriedade daquele regime87, com efeitos ex-nunc, mantendo-se,
porém, válidas88, até a decisão de mérito, as contratações realizadas
sob legislação editada durante a vigência do questionado artigo 39. O
julgamento de mérito89 teve início em setembro/2020, mas foi
suspenso. Constou de pautas posteriores, contudo, casos considerados
mais urgentes pela Corte impediram sua conclusão (está na pauta de
18 de agosto de 202190).

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho
de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes.
86)

ADI 2.135-4/MC, rel. p/ o ac. min. Ellen Gracie, julgado em 02 de agosto de 2007,
publicado no DJE de 07 de março de 2008.

87)

Texto original, que voltou a vigorar mediante a cautelar:
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no
âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os
servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas."

88)

Constou da decisão cautelar:
"...ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex-nunc da decisão, a subsistência,
até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados
com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo
ora suspenso."

89)

Em sessão realizada em 03 de setembro de 2020, a relatora, Ministra Cármen
Lúcia, votou pela inconstitucionalidade da redação dada ao caput do artigo 39 da
Constituição Federal pela EC 19/1998. Também confirmou o efeito ex-nunc (dali para
adiante) da cautelar deferida pelo STF em 2007 no ponto em que, para evitar um
caos administrativo, manteve em vigor as normas editadas durante a vigência do
questionado artigo 39 da Constituição.

(Fonte: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=450964&ori=1)
90)

Fonte: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=11299
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Por fim, as ocorrências para as quais tenham sido
anunciadas medidas corretivas ficam, por ora, relevadas, sob pena de
que, se reiteradas em inspeções futuras, sejam interpretadas como
reincidentes, com seus possíveis desdobres, à luz do art. 33, §1º, c.c.
art. 104, I, ou ainda, nos termos do art. 104, VI, todos da LC nº
709/93.
Abaixo, a título informativo, panorama de apreciação
das Contas dos últimos exercícios:
Exercício

Julgamento (Consolidado)

Publicação DOE

Processo

2020

Em instrução

eTC-004126.989.20

2019

Em instrução

eTC-002612.989.19

2018

Em instrução

eTC-002240.989.18

2017

Em instrução

eTC-001754.989.17

2016

Em instrução

eTC-001004.989.16

2015

Em exame

eTC-005321.989.15

2014

Em instrução

TC-000792/026/14

2013

Irregularidade

27/01/2017

TC-001469/026/13

2012

Irregularidade

25/01/2018

TC-003567/026/12

2011

Irregularidade

04/06/2019(*)

TC-000195/026/11

(*) Com trânsito em julgado.

De todo o exposto, encaminho meu VOTO pela:
. regularidade do Balanço Consolidado da USP,
exercício de 2015 (eTC-5321.989.15), bem como das demais unidades
universitárias91 em que se verificam ocorrências alcançadas pelas

91)

Total de 16 (dezesseis) unidades: Reitoria (eTC-5428.989.15), Serviço Especial
de Saúde de Araraquara (eTC-5344.989.15), Faculdade de Odontologia de Bauru
(eTC-5345.989.15), Centro de Energia Nuclear na Agricultura (eTC-5346.989.15),
Instituto de Química de São Carlos (eTC-5349.989.15), Escola de Engenharia de São
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orientações constantes da íntegra deste voto, com consequente
quitação dos ordenadores de despesa, conforme disposto nos artigos
33, II, e 35, da Lei Orgânica deste Tribunal, com expressas ressalvas
das importâncias remuneratórias extravagantes do teto constitucional
pagas aos servidores, determinando imediata cessação e restituição
daquelas

auferidas

após

18

de

novembro

de

2015,

consoante

assinalado no RE 606358/SP; e

- regularidade dos demais polos educacionais
que

não

se

apontaram

falhas

(ou

cujos

defeitos

92

tenham

em

sido

Carlos (eTC-5350.989.15), Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (eTC5351.989.15), Instituto de Física de São Carlos (eTC-5352.989.15), Prefeitura do
Campus de São Carlos (eTC-5353.989.15), Prefeitura do Campus de Pirassununga
(eTC-5354.989.15), Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (eTC5355.989.15), Prefeitura do Campus de Bauru (eTC-5356.989.15), Fac. de Zootecnia
e Engenharia de Alimentos (eTC-5357.989.15), Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (eTC-5358.989.15), Escola de
Engenharia de Lorena (eTC-5359.989.15) e Instituto de Arquitetura e Urbanismo
(eTC-5361.989.15). Nota: Excluiu-se desse grupo a
-5348.989.15), por ter sido comprovada a instauração e condução
de sindicância ao longo de 2015 (afastando-se o apontamento), mediante a
apresentação de relatório conclusivo, datado de fevereiro/2016. Assim, tem-se que a
demora na instauração do procedimento (furto de 2004) circunscreve-se aos
exercícios anteriores a este.
92)

Total de 12 (doze) polos: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (eTC05338.989.15), Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (eTC-05339.989.15),
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (eTC-05340.989.15), Faculdade de Ciência
Farmac. de Rib. Preto (eTC-05341.989.15), Fac. Filos. Ciênc. e Letras de Rib. Preto
(eTC-05342.989.15), Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto (eTC-05343.989.15),
Prefeitura do Campus
-05347.989.15), Escola Sup. de
-5348.989.15), Centro de Tecn. da Informação de
São Carlos (eTC-05360.989.15), Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (eTC05362.989.15), Esc. Educ. Fís. Esportes de Ribeirão Preto (eTC-05363.989.15) e
Centro de Biologia Marinha - São Sebastião (eTC-10461.989.16).
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integralmente afastados), dando-se plena quitação aos ordenadores
de despesa, conforme assentado nos artigos 33, I, e 34, do mesmo
regramento.
No mais, liberem-se todos os responsáveis por
adiantamentos e almoxarifados, consoante previsto no art. 50 da Lei
Complementar nº 709/93.
Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia desta:
. à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob a
qual se encontra vinculada a Universidade de São Paulo, para ciência e
adoção de eventuais providências; e
. à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
em resposta ao Ofício CFC nº 002/201893, que deu origem ao
expediente eTC-9296.989.18 (arquivando-o).

GCECR
FTN

93)

Subscrito pelo Deputado Milton Leite da Silva Filho, Presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle do Poder Legislativo Estadual, encaminhando Requerimento
nº 19/2016 em que solicita informações sobre as providências tomadas diante dos
gastos acima do limite legal pela Universidade de São Paulo e pleiteia o envio do
relatório anual de 2015 e a previsão orçamentária de 2016 da autarquia universitária.
83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-KIHI-BTNO-68OF-5H9Q

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I
(11) 3292-3217
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3º Andar

ACÓRDÃO

TC-005321.989.15-4
Interessada: Universidade de São Paulo

USP.

Exercício: 2015.
Dirigentes: Marco Antônio Zago (Reitor) e Vahan Agopyan (ViceReitor).
Advogados: Giselda Freiria Presotto (OAB/SP nº 161.603), Hamilton
de Castro Teixeira Silva (OAB/SP nº 161.750), Adriana Fumie Aoki
(OAB/SP

nº

235.935),

Adriana

Fragalle

Moreira

(OAB/SP

nº

290.141), Rafael Seco Saravalli (OAB/SP nº 318.478) e outros.
PROCESSOS
TC-005338.989.15-5
Interessada: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

FMRP.

Responsáveis: Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Hélio César Salgado e
Maria de Lourdes Veronese Rodrigues.
TC-005339.989.15-4
Interessada: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

FORP.

Responsáveis: Valdemar Mallet da Rocha Barros, Léa Assed Bezerra
da Silva e Luiz Carlos Pardini.
TC-005340.989.15-1
Interessada: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

EERP.

Responsáveis: Silvana Martins Mishima e Lídia Aparecida Rossi.
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TC-005341.989.15-0
Interessada: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
FCMRP.
Responsáveis: Maria Vitória Lopes Badra Bentley, Ana Lucia Costa
Darini e João Luis Callegari Lopes.
TC-005342.989.15-9
Interessada: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto

FFCLRP.

Responsáveis: Fernando Luis Medina Mantelatto e Pietro Ciancaglini.
TC-005343.989.15-8
Interessada: Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto

PUSP.

Responsáveis: Osvaldo Luiz Bezzon e Wagner Eustáquio Paiva
Avelar.
TC-005344.989.15-7
Interessada: Serviço Especial de Saúde de Araraquara da Faculdade
de Saúde Pública

SESA.

Responsáveis: Walter Manso Figueiredo, Oswaldo Luiz Luz Lima e
Marden Luiz Leite do Amaral Filho.
TC-005345.989.15-6
Interessada: Faculdade de Odontologia de Bauru

FOB.

Responsáveis: Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, Carlos
Ferreira dos Santos e Rumio Taga.
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TC-005346.989.15-5
Interessado: Centro de Energia Nuclear na Agricultura

CENA.

Responsáveis: Tsai Siu Mui e José Albertino Bendassolli.
TC-005347.989.15-4
Interessada: Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz"

PUSP.

Responsáveis: Fernando Seixas e Sílvio Moure Cícero.
TC-005348.989.15-3
Interessada:
ESALQ.
Responsáveis: José Vicente Caixeta Filho, Luiz Gustavo Nussio,
Durval Dourado Neto, Hilton Thadeu Zarate do Couto e Júlio Marcos
Filho.
TC-005349.989.15-2
Interessado: Instituto de Química de São Carlos

IQSC.

Responsáveis: Germano Tremiliosi Filho e Éder Tadeu Gomes
Cavalheiro.
TC-005350.989.15-8
Interessada: Escola de Engenharia de São Carlos

EESC.

Responsáveis: Geraldo Roberto Martins da Costa, Benedito de
Moraes Purquerio, Paulo Sérgio Varoto e Sérgio Persival Baroncini
Proença.
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TC-005351.989.15-7
Interessada: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
ICMC.
Responsáveis: Alexandre Nolasco de Carvalho e Maria Cristina
Ferreira de Oliveira.
TC-005352.989.15-6
Interessado: Instituto de Física de São Carlos

IFSC.

Responsáveis: Tito José Bonagamba, Roberto Mendonça Faria,
Osvaldo Novais de Oliveira Junior e Luiz Nunes de Oliveira.
TC-005353.989.15-5
Interessada: Prefeitura do Campus USP de São Carlos

PUSP.

Responsáveis: Marco Henrique Terra, Antônio Nélson Rodrigues da
Silva e Carlos Alberto Ferreira Martins.
TC-005354.989.15-4
Interessada: Prefeitura do Campus USP de Pirassununga

PUSP.

Responsáveis: Flávio Vieira Meirelles, Arlindo Saran Neto e Paulo
José do Amaral Sobral.
TC-005355.989.15-3
Interessado: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
HRAC.
Responsáveis: Regina Célia Bortoleto Amantini e João Henrique
Nogueira Pinto.
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TC-005356.989.15-2
Interessada: Prefeitura do Campus USP de Bauru

PUSP.

Responsáveis: José Roberto Pereira Lauris e José Henrique Rubo.
TC-005357.989.15-1
Interessada: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
FZEA.
Responsáveis: Paulo José do Amaral Sobral e Elisabete Maria
Macedo Viegas.
TC-005358.989.15-0
Interessada: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
de Ribeirão Preto

FEARP.

Responsáveis: Dante Pinheiro Martinelli e Walter Belluzzo Júnior.
TC-005359.989.15-9
Interessada: Escola de Engenharia de Lorena

EEL.

Responsáveis: Antonio Marcos de Aguirra Massola.
TC-005360.989.15-6
Interessada: Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos
CISC.
Responsáveis: Rogério Toshiaki Kondo e Adilson Gonzaga.
TC-005361.989.15-5
Interessada: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

IAU.

Responsáveis: Carlos Alberto Ferreira Martins e Eduvaldo Paulo
Sichieri.
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TC-005362.989.15-4
Interessada: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto

FDRP.

Responsáveis: Umberto Celli Júnior e Giselda Maria Fernandes
Novaes Hironaka.
TC-005363.989.15-3
Interessada: Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto
EEFERP.
Responsáveis: Maria das Graças Bomfim de Carvalho e Myrian
Nunomura.
TC-005428.989.15-6
Interessada: Reitoria.
Responsáveis: Marco Antônio Zago e Vahan Agopyan.
TC-010461.989.16-2
Interessado: Centro de Biologia Marinha

CEBIMAR.

Responsáveis: Antônio Carlos Marques, Augusto Alberto Valero
Flores, Álvaro Esteves Migotto e Cláudio Gonçalves Tiago.

EMENTA: BALANÇO GERAL DE EXERCÍCIO. AUTARQUIA
ESTADUAL ESPECIAL. CUMPRIMENTO DOS FINS A QUE SE
DESTINA. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO. DESPESA COM
PESSOAL EM PATAMAR ELEVADO, SUSCETÍVEL A
RECOMENDAÇÕES.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
TETO
REMUNERATÓRIO
SUJEITO
À
REPRIMENDA,
MAS
INCAPAZ DE INQUINAR A TOTALIDADE DAS CONTAS.
CONCESSÃO DE REAJUSTES NÃO AUTORIZADOS EM LEI.
AUSÊNCIA DE CONTROLE DE JORNADA EM CASOS DE
ACÚMULO
DE
CARGO/FUNÇÃO.
RECOMENDAÇÕES,
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DETERMINAÇÃO
E
ALERTA.
LIBERAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS POR ADITAMENTOS E ALMOXARIFADOS.
QUITAÇÃO DOS DIRIGENTES. CONTAS REGULARES.
1.

O controle de gastos com pessoal - de inequívoca
importância -, se não exercido com rigor, pode
comprometer irreversivelmente as finanças da instituição.
Recomenda-se, no caso das universidades estaduais, que
esses dispêndios representem até 75% das transferências
do Estado, consoante disposto no art. 2°, §2°, do Decreto
Estadual n° 29.598/89;

2.

A extrapolação do teto de vencimentos imposto pelo art.
37, XI, da Constituição Federal é matéria já pacificada no
âmbito deste Tribunal e deve ser corrigida, podendo
implicar a reprovação das Contas;

3.

Com a edição da EC nº 41/03, tornou-se obrigatório o
cômputo das vantagens de caráter pessoal adquiridas a
qualquer tempo, para fins de aferição do limite
remuneratório constitucional, nos termos do art. 9º da
referida EC, c.c. o art. 37, XI, da CF/88 e o art. 17 dos
ADCT;

4.

A acumulação de cargos/funções é exceção que se dá sob
condições muito específicas, tratadas essencialmente sob
os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Carta Federal e
requer, em qualquer caso, a compatibilidade de horários;

5.

A concessão de reajustes a servidores públicos demanda
prévia aprovação em lei, consoante disposto no art. 37, X,
da Constituição Federal.

A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em sessão realizada em 23 de novembro de 2021, pelo
voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Relator, Antonio
Roque

Citadini,

Presidente,

e

Sidney

Estanislau

Beraldo,

na

conformidade das correspondentes notas taquigráficas, nos termos
dos artigos 33, inciso II, e 35 da Lei Orgânica deste Tribunal, decidiu
julgar regular o Balanço Consolidado da USP, exercício de 2015 (TC005321.989.15), bem como das unidades universitárias em que se
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verificaram ocorrências alcançadas pelas orientações, quitando os
ordenadores

de

despesa,

com

expressas

ressalvas

das importâncias remuneratórias extravagantes do teto constitucional
pagas aos servidores, determinando imediata cessação e restituição
daquelas auferidas após 18 de novembro de 2015, consoante
assinalado no RE 606358/SP.

Deliberou, ainda, conforme assentado nos artigos 33,
inciso I, e 34 do mencionado regramento, julgar regulares os demais
polos educacionais em que não se apontaram falhas (ou cujos
defeitos tenham sido integralmente afastados), dando plena quitação
aos ordenadores de despesa.

Decidiu, outrossim, liberar todos os responsáveis por
adiantamentos e almoxarifados, consoante previsto no artigo 50 da
Lei Complementar nº 709/93.

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, a
remessa de cópias da decisão: I) à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, sob a qual se encontra vinculada a Universidade de São
Paulo, para ciência e adoção de eventuais providências; e II) à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em resposta ao Ofício
CFC nº 002/2018, que deu origem ao expediente TC-009296.989.18.

GABINETE DO CONSELHEIRO

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I
(11) 3292-3217
cgcecr@tce.sp.gov.br

Os
interessados

processos
para

vista,

eletrônicos

ficarão

independentemente
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disponíveis
de

requerimento,

mediante cadastro no sistema.

Publique-se.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2021.

Antonio Roque Citadini

Presidente

Edgard Camargo Rodrigues - Relator

TC-005321.989.15-4 e UGEs

aos

