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TC 000.105/2017-1 
Tipo: Processo de contas anuais, exercício de 
2015. 
Unidade jurisdicionada: Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
vinculado ao Ministério da Educação (MEC). 
Responsáveis:  
Srª. Ângela Maria Paiva Cruz, CPF 
074.596.964-04, Reitora e Presidente do 
Consad, período 1/1/2015 a 31/12/2015; Srª. 
Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes, CPF 
200.072.564-34, Vice-Reitora e Membro do 
Consad, período de 1/1/2015 a 27/5/2015; Sr. 
José Daniel Diniz Melo, CPF 466.606.404-44, 
Vice-Reitor e Membro do Consad, período 
28/5/2015 a 31/12/2015 e demais responsáveis 
elencados no Quadro 7 (item 398 desta 
instrução) 
Advogado ou procurador nos autos: não há. 
Pedido de sustentação oral: não há. 
Proposta: análise de novos elementos. 
Manutenção da proposta anterior. Julgamento 
pela regularidade com ressalvas. 

 
 
INTRODUÇÃO 
1. Trata-se de processo de contas anual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), relativo ao exercício de 2015. Após análise de audiência da Sra. Ângela Maria Paiva Cruz 
e proposição de mérito (peça 63), o processo retorna à Unidade Técnica para análise de novos 
elementos de peça 65. 
HISTÓRICO 
2. Na instrução anterior (peça 63), o autor analisou as razões de justificativas apresentadas 
pela responsável (peça 62), em atendimento ao Ofício 0165/2019-TCU/Sec-RN (peça 58), após 
concessão de prorrogação de prazo deferida por meio do Ofício 443/2019 – GAB (peça 62). As 
etapas processuais anteriores ocorreram no âmbito da então Secex-RN, sendo que o processo foi 
movimentado em 8/4/2019 para a Secex Educação, após a reestruturação do TCU objeto da 
Resolução TCU 305/2018. Além da análise das justificativas, foram retomadas as instruções 
anteriores e a proposta, após acolhimento parcial, foi o julgamento pela regularidade de alguns 
gestores e regularidade com ressalvas de outros, em função de ocorrências. Foi considerado não 
justificado o item relativo a realização indevida de atividades de caráter permanente da 
Universidade no âmbito de projetos executados com apoio da Funpec, consoante análise nos itens 
12 a 30 da peça 63. 
3. O Diretor da 4ª DT manifestou-se de acordo, conforme peça 64, fazendo algumas 
considerações complementares. 
4. Estando o processo no MPTCU, os responsáveis, Sra. Ângela Maria Paiva Cruz e Sr. 
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João Emanuel Evangelista de Oliveira, encaminharam os elementos adicionais de peça 65, 
requerendo que fosse reconsiderado o posicionamento técnico defendido pela Secretaria de 
Controle Externo da Educação. O Procurador opinou pelo retorno dos autos à Unidade para a 
reanálise, à luz das novas justificativas (peça 66), por entender que os argumentos apresentados 
poderiam ter reflexo na análise das próximas contas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. A Ministra Relatora determinou a remessa à SecexEducação (peça 67).  
5. Os temas trazido pelos ex-gestores, aqui abordados, são: i) contratação da fundação de 
apoio para colaborar na execução de projetos acadêmicos; ii) atuação da fundação de apoio na 
condução de obras laboratoriais e os tipos de edificação que podem ser implementados; iii) termos 
de execução descentralizada e destinação de saldos do projeto; iv) terceirização de pessoal pela 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).  
EXAME TÉCNICO 
6. Realiza-se a seguir a análise dos novos elementos relativamente a cada um dos temas. 
Contratação da fundação de apoio para colaborar na execução de projetos acadêmicos 
7. Os responsáveis trazem (peça 65, p. 5-10) argumentos relacionados à interpretação da 
expressão “necessidades de caráter permanente das contratantes”, presente no final do §3º do art. 4º 
da Lei 8.958/1994, como componente de hipótese de vedação da contratação das fundações de 
apoio pelas IFES. Contestam  entendimento do autor da instrução de peça 63, que propôs “dar 
ciência à UFRN, nos termos do parágrafo 44.3, que as atividades rotineiras de projetos que se 
confundem com as de caráter permanente da instituição, a exemplo do projeto Ações Acadêmicas, 
ainda que atendam requisitos de objeto, metas e objetivos definidos, prazo limitado e atendimento 
do máximo de 1/3 de participação de funcionários da fundação de apoio, estão em desacordo com o 
art. 4º, §3º, da Lei 8.958/94 e com a jurisprudência do TCU, especificamente o item 9.2.1 do 
Acórdão 1508/2008-Plenário”. 
8. Os autores da peça 65 sustentam que o sentido expresso da norma mencionada diz 
respeito às atividades desenvolvidas pelos servidores da IFES contratante e não às atividades dos 
projetos. Nesse sentido, o inciso I do §3º do art. 1º da Lei 8958/1994 estaria relacionando, como 
vedação à contratação de fundações de apoio, várias atividades de caráter permanente 
desenvolvidas por servidores efetivos: “atividades como manutenção predial ou infraestrutural, 
conservação, limpeza, vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços 
administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades 
administrativas de rotina [...]”. Postulam, portanto, que essas atividades estariam relacionadas às 
atribuições de cargos, que, em hipótese alguma, deveriam constituir atividades de projetos de 
desenvolvimento institucional. Alegam, ainda, que se prosperar o entendimento de que a vedação 
seria relacionada às atividades dos projetos e não restrita às atribuições dos cargos das IFES, 
nenhum projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação poderiam dispor de pessoal das fundações 
pois a natureza dessas atividades seriam sempre de caráter permanente. 
9. A alegada controvérsia de interpretação já teria sido resolvida pelo Acórdão 1508/2008 
– Plenário, Relator Aroldo Cedraz, mais especificamente no item 9.2.1, em que estaria sendo 
ressaltado que as atividades permanentes da IFES são as inerentes aos cargos do seu plano de 
cargos e salários: 

 
9.2.1. abstenha-se de contratar fundações de apoio para desenvolver atividades de caráter 
permanente da Universidade, bem como de utilizar tais fundações para a contratação de 
pessoal para desenvolver atividades de manutenção ou inerentes aos cargos do seu plano 
de cargos e salários ou, ainda, aquelas que sejam passíveis de terceirização, devendo a 
contratação de tais entidades ficar restrita ao desenvolvimento de projetos de apoio à pesquisa, 
extensão ou desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse da instituição 
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federal, nos termos do que dispõe o art. 1° da Lei 8.958/1994 e da jurisprudência desta Corte de 
Contas, em especial o Acórdão 1516/2005 – Plenário (grifos efetuados pelos responsáveis). 

10. Citam o Decreto 9.507/2018, que estaria corroborando sua interpretação, ao vedar a 
terceirização de pessoal de categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos das IFES. 
Análise 
11. Na instrução anterior de peça 63, esse ponto já foi detidamente examinado, não se 
vislumbrando novos argumentos em relação às respostas anteriores dos responsáveis. 
12. Depreende-se que os responsáveis intentam fazer uma interpretação restritiva do alcance 
da vedação expressa na lei e na jurisprudência do TCU, no sentido de que somente seria aplicável 
tal vedação em casos de expressa contratação das fundações de apoio para prover mão de obra 
relacionada a atividades já abrangidas pelo plano de cargos das Universidades.  
13. Em primeiro lugar, nem seria possível cogitar a contratação de fundações de apoio para 
serem meras intermediárias de mão de obra, o que seria terceirização irregular por natureza. A 
hipótese de contratação de fundações mediante dispensa de licitação está relacionada unicamente 
com a necessidade de as IFES contarem com o apoio na execução de projetos de ensino, pesquisa, 
extensão e desenvolvimento institucional. Assim, não existe possibilidade fática de incidência da 
norma de terceirização, o Decreto 9.507/2018. 
14. Em segundo lugar, a partir da premissa de que não é possível a contratação das 
fundações de apoio para terceirização de atividades, faz-se necessário considerar a gênese da 
legislação da contratação das fundações, em especial a Lei 8958/1994. O objetivo da vedação de 
contratação para desenvolver atividades de caráter permanente é de evitar que, sob a máscara 
formal de um projeto, notadamente de desenvolvimento institucional, a IFES esteja usando a 
fundação de apoio para, de forma indireta, atuar no exercício de atividades de caráter permanente, 
entre elas aquelas exemplificadas no inciso I do §3º do art. 1º da Lei 8958/1994 (manutenção 
predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância, etc.). 
15. Os ex-gestores reduzem o comando vedacional inserto no item 9.2.1 do Acórdão 
1508/2008 somente ao caso de desenvolvimento de atividades inerentes aos cargos do plano de 
cargos e salários, quando na verdade ele abrange também o desenvolvimento de atividades de 
caráter permanente da Universidade e atividades de manutenção, duas hipóteses que independem da 
correlação com atribuições de cargos das IFES. Essas três hipóteses estão literalmente estabelecidas 
no item, o que pode ser evidenciado pelo uso da locução coordenativa aditiva “bem como” e da 
conjunção alternativa “ou”, como destacado a seguir: 

9.2.1. abstenha-se de contratar fundações de apoio para desenvolver atividades de caráter 
permanente da Universidade, bem como de utilizar tais fundações para a contratação de pessoal 
para desenvolver atividades de manutenção ou inerentes aos cargos do seu plano de cargos e 
salários ou, ainda, aquelas que sejam passíveis de terceirização [...] 

16. Portanto, não há elementos novos a examinar e mantêm-se os termos da análise já 
efetuada no sentido de considerar indevidas as contratações denominadas de “Ações Acadêmicas” 
detalhadas na instrução de peça 63, reiterando a proposta de ciência já efetuada. 
Atuação da fundação de apoio na condução de obras laboratoriais e os tipos de edificação que 
podem ser implementados  

17. Os responsáveis apresentam argumentos para contestar os fundamentos apresentados 
pela CGU em seu relatório (peça 7, p. 46-60). Os auditores da CGU entenderam irregulares os 
contratos de obras laboratoriais, executadas a título de projetos de desenvolvimento institucional, 
por considerarem que as obras incorporaram outros ambientes além dos considerados laboratoriais 
por força da Resolução 116/2011, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe/UFRN), 
de 23/8/2011. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63240559.

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=789519&key=b85de7573d15c651d57f7bbaa4246f98


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Educação

18. O debate desse ponto é essencialmente jurídico, relacionado ao conceito de obra 
laboratorial. Os ex-gestores alegam que a legislação dá margem a interpretações subjetivas e que os 
pronunciamentos do TCU não são suficientes para eliminar o subjetivismo e resultam em alegações 
“vazias” de descumprimento de norma. Além disso, o entendimento da CGU seria muito restritivo. 
Sustentam ser necessário “extirpar no âmbito dos órgãos externos ao ambiente acadêmico das IFES 
o conceito arcaico disseminado no imaginário social que um laboratório é apenas um pequeno 
espaço dotado de materiais, equipamentos e utensílios[...]” (peça 65, p. 11). Que deveria se 
considerar, no conceito de laboratórios contemporâneos, também os espaços de armazenagem, de 
criação e manutenção de animais, ambientes de coletas de materiais biológicos, de apoio técnico, de 
ensino e pesquisa, incluindo salas de aula e de estudo, e outros. Cita como exemplo desse conceito 
as diretrizes da FUNASA para auxiliar a elaboração de projetos físicos de laboratórios de saúde 
pública, a permissão da FINEP de prever áreas funcionais diversas e a aprovação de projetos 
incluindo salas de pesquisadores, salas de coordenação, auditórios, salas de aulas experimentais e 
outros pela Petrobrás. Nesse sentido, apresenta o teor da Resolução 116/2011 – Consepe, que 
estaria incorporando esses elementos mais amplos (peça 65, p. 13). 
Análise 
19. A irregularidade apontada pela CGU já foi desconstituída no âmbito do TCU, conforme 
instruções de peças 48, 55 e 63, o que foi apontado pelos próprios autores. Assim, o tema foi trazido 
apenas para obter, nas palavras dos responsáveis, “o posicionamento do Ministério Público de 
Contas visando a firmar posicionamento sobre a extensão do conceito de obras laboratoriais” (peça 
65, p. 11, item 37). 
20. Entende-se que não remanesceram impropriedades com relação aos contratos de obras 
laboratoriais objeto de avaliação da CGU, especificamente o projeto 4782.21.1415/2015 
(Desenvolvimento Institucional com Ênfase na Melhoria e Implementação dos Ambientes 
Laboratoriais), examinado na auditoria da Gestão de Projetos Acadêmicos (Relatório 201505107, 
peça 7, p. 123-188, Anexo I do Relatório da CGU). Assim, nada há a modificar em relação às 
instruções anteriores no mérito. 
21. No que tange ao pedido de que o MPTCU se posicione sobre a matéria jurídica, e no 
intuito de contribuir para atender essa demanda, entende-se não ser possível um entendimento em 
abstrato nos termos solicitados pelos responsáveis, embora seja forçoso reconhecer haver certo 
espaço de interpretação subjetiva quanto à abrangência do conceito de obra laboratorial, contido nos 
§§1º e 2º do art. 1º da Lei 8958/1994, que definem o que é um projeto de desenvolvimento 
institucional: 

§ 1o  Para os fins do que dispõe esta Lei, entendem-se por desenvolvimento institucional os 
programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, 
material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das IFES e demais 
ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de 
desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, 
desvinculados de projetos específicos.                    (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 2o  A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional para 
melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras laboratoriais e à aquisição de materiais, 
equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa 
científica e tecnológica. (grifado pelo autor) 

22. Entende-se que a Resolução 116/2011 – Consepe, cujo teor foi objeto de divergência do 
Controle Interno, está adequada à norma, e a controvérsia já foi superada. Importa ainda ressaltar 
que essa Resolução foi revogada pela Resolução 130/2018, não citada pelos responsáveis. Na nova 
norma, mantém-se a definição mais ampla de laboratórios de pesquisa. 
23. A avaliação do TCU, nesses casos, deve ser realizada caso a caso e deve contemplar a 
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integralidade das necessidades, desde que devidamente comprovada a relação dos espaços com as 
funções indispensáveis previstas para serem implementadas no projeto de determinada obra 
laboratorial, entendida como um ambiente multidisciplinar de centro de pesquisa, núcleo de 
estudos, grupo de pesquisa científica e tecnológica, apropriado para a organização e execução de 
todas as atividades relacionadas.  
 
Termos de execução descentralizada e destinação de saldos do projeto 
24. Trata de justificativas quanto ao apontamento do item 1.1.2.1 do relatório de auditoria 
da CGU (peça 7, p. 60-67), em que os auditores da CGU entenderam não ter havido a devida 
devolução de saldo de recursos ao Fundo Nacional de Saúde (de R$ 812 mil), relativamente às 
despesas relativas ao TED descentralizado por este órgão. Segundo os responsáveis, o Controle 
Interno teria confundido os termos de execução descentralizada, previstos no inciso III do § 1º do 
art. 1º do Decreto 6170/2007, com temos de convênios, previstos no inciso I deste mesmo 
dispositivo. Aos convênios se aplicaria a Portaria Interministerial 424/2016, cujo inciso IV do art. 
2º estaria excluindo a aplicação da norma aos TEDs. 
25. Ademais, prosseguem, alegando que, a partir da alteração do Decreto 6170/2007 por 
meio do Decreto 8180/2013, o Termo de Cooperação, denominação anterior, foi substituído pelo 
TED, sendo conceituado como como: “instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização 
de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução 
do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional 
programática”.  
26. A execução orçamentária e financeira dos TEDs seguiriam procedimentos estabelecidos 
no Decreto 825/1993, conforme definido no art. l2-B do Decreto 6170/2007, incluído pelo Decreto 
8180/2013. Transferem-se créditos orçamentários e não recursos financeiros, os quais podem ser 
repassados em exercícios diversos conforme a programação financeira da entidade recebedora. 
Seria uma delegação de competência para a unidade descentralizada promover a execução dos 
respectivos programas de trabalho previstos no orçamento da entidade descentralizadora. Em casos 
de não execução integral dos créditos, os recursos financeiros ou não são repassados ou irão compor 
o superávit financeiro da instituição, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do 
art. 21 do Decreto 825/1993. 
Análise 
27. Esse item já foi examinado na instrução de peça 48 (p. 73), ocasião em que o auditor da 
então Secex-RN acatou a argumentação da Universidade, entendendo não haver irregularidade na 
devolução do mencionado saldo ao Tesouro Nacional. Não obstante, entendeu que a situação 
encontrada pela CGU foi anterior à evolução legislativa (modificação do Decreto 6170/2007 pelo 
Decreto 8180/2013); mesmo assim, defendeu a aplicação retroativa, em caráter opcional, por 
entender que a alteração foi benéfica, qual seja, a definição de que o instrumento do TED passou a 
configurar delegação de competência para a unidade recebedora executar ações de interesse da 
descentralizadora.  
28. Entende-se que nada há a complementar, também, com relação a esse ponto, às análises 
já efetuadas. O requerimento dos responsáveis no sentido de que cabe ao TCU “chegar a uma 
conclusão sobre o destino a ser dado às sobras de recursos financeiros de créditos descentralizados, 
apurados em exercícios diversos e incorporados ao superávit financeiro do órgão receptor” (peça 
65, p. 16) não tem sentido, visto que não foi considerada indevida, nas instruções até agora 
elaboradas no processo, a devolução efetuada ao Tesouro Nacional dos saldos dos projetos 
executados pela fundação de apoio, para execução dos recursos dos TEDs recebidos do FNS. 
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Terceirização de pessoal pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
29. Contestam a irregularidade apontada no relatório da CGU (peça 7, p. 81-84), acerca de 
suposta contratação indevida de pessoal terceirizados para atuar na Ebserh, o que teria acarretado a 
proposta de determinação à UFRN e à Ebserh, para que procedessem à substituição de terceirizados 
da empresa JMT – Serviços e locação de mão de obra Ltda ME. Na instrução no âmbito da então 
Secex-RN (peça 48, p. 45, item 203), a permanência dos terceirizados configuraria “tentativa de 
encontrar brechas para burlar o Acórdão 2681/2011 – Plenário, Relator José Múcio Monteiro”. 
30. Os responsáveis sustentam que a adesão à Ebserh permitiu suprir a deficiência de 
pessoal para as atividades no hospital universitário, cujos funcionários eram antes contratados pela 
Fundação Norteriograndense de Pesquisa e Cultura – Funpec. Alegam não haver burla ao Acórdão 
2681/2011; além disso, alertam que os atos de gestão do complexo hospitalar são de 
responsabilidade da Ebserh por força do contrato de gestão celebrado em agosto de 2013. Assim, 
entendem inapropriada a proposta de determinação. 
Análise 
31. O mencionado Acórdão 2681/2011 foi proferido em monitoramento do Acórdão 
1520/2006, Relator Marcos Vilaça, que tratou da terceirização de órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal e deu prazo para que substituíssem os terceirizados irregulares. No 
âmbito dos Hospitais Universitários, uma solução global foi a criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, que passou, em um processo gradual, a assumir a gestão dos 
hospitais vinculados às IFES e a realizar concursos públicos para seleção de pessoal, que foram 
sendo admitidos e viabilizando a substituição de terceirizados contratados por fundações de apoio, 
os quais constituíam um expressivo quantitativo.  
32.  A partir da Ebserh, o contingente de funcionários terceirizados passou a ser reduzido, 
porém ainda remanescendo alguns até hoje, realidade verificada em muitos dos hospitais assumidos 
pela Ebserh. Qualquer avaliação de persistência indevida de funcionários terceirizados, se 
necessária, deve ser feita de forma sistêmica, não apenas na UFRN. Ademais, e nisso procedem as 
alegações dos ex-gestores, a partir da assunção dos hospitais pela Ebserh, empresa com 
personalidade jurídica própria, essa passou a ser responsável pelos atos de gestão. 
33. Na verdade, a proposta de determinação citada, constante da instrução de peça 48, já 
não foi mantida na instrução anterior, de peça 63. Considerou o autor desta que, à exceção dos itens 
que mereceram ressalvas e que foram abordados nas audiências promovidas, as “determinações e 
recomendações propostas na instrução de peça 48 não são aplicáveis, tendo em vista que já 
passaram quatro anos da gestão examinada, e algumas das causas de impropriedades apontadas 
podem não persistir. Entende-se que a distância temporal dos fatos examinados pelo CGU, sem uma 
reavaliação in loco de quais irregularidades ainda subsistem, inviabiliza a determinação de medidas 
corretivas”.  
34. Assim, reitera-se a sugestão de não  propor a determinação de peça 48, quanto a 
eventual terceirização irregular para a Ebserh, em vista da procedência dos argumentos 
apresentados e do tempo decorrido desde o exercício das contas. 
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
35. Os responsáveis solicitam o exame de novos elementos. Analisados, constata-se que são 
argumentos já feitos ao TCU e objeto de instruções anteriores. A intenção de provocar a Corte de 
Contas, mais especificamente o MPTCU, no sentido de firmar posicionamentos com relação aos 
quatro temas trazidos não merece acolhida, pelos motivos expostos nos itens anteriores, devendo 
haver o exame caso a caso em eventuais situações concretas. 
36. Portanto, reitera-se o conteúdo e o encaminhamento já elaborados na instrução de peça 
63, acrescidos das considerações do Diretor Técnico contidas na peça 64.  
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37. Ante o exposto, encaminham-se os autos ao Diretor da 4ª DT da SecexEducação, 
sugerindo-se que seja enviado ao MPTCU, nos termos do Despacho de peça 67, com a proposta de 
manutenção da análise e do encaminhamento objeto das peças 63/64, sem modificações. 
 

SecexEducação, 4ª DT, em 3 de dezembro de 2019. 
 
 

(Assinado eletronicamente) 
 

André Kirchheim 
AUFC – Mat. 3507-6
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