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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 

TC-003.426/2005-3  
Natureza: Representação 
Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte – 

SECEX/RN 
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social/INSS – Gerência Executiva em 

Natal/RN 
Advogado constituído nos autos: não há 
 

Sumário: Representação formulada por unidade técnica, noticiando a ocorrência de 
possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Gerência Executiva em Natal/RN do 
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, relativamente ao regime de trabalho dos 
servidores lotados na referida unidade. Conhecimento. Procedência. Determinações. 
Arquivamento dos autos. 

 
Adoto como Relatório a instrução da Analista da SECEX/RN encarregada dos 

trabalhos, com cujas conclusões manifestaram-se de acordo a Diretora e o Secretário: 
 
“Trata-se de Representação formulada pela SECEX/RN versando sobre possíveis 

irregularidades praticadas no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – Gerência 
Executiva em Natal/RN, relativamente ao regime de trabalho dos servidores lotados 
naquela unidade. 

1.1.Segundo a instrução de fls. 01/02, os mencionados servidores estariam 
transgredindo o Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 
8.112/1990) e afrontando os princípios constitucionais da legalidade e moralidade, uma 
vez que cumprem apenas a carga horária semanal de trabalho de 30 horas. 

2.Por meio do r. Despacho de fl. 04, o Exmº Ministro-Relator, Guilherme Palmeira, 
conheceu a peça como Representação, determinando sua autuação, a realização das 
diligências e a adoção das demais medidas necessárias à instrução da matéria. 

3.Assim, foi promovida diligência à Gerência Executiva do INSS/RN, por meio do 
Ofício nº 089/2005-SECEX/RN, de 09/03/2005 (fl. 06), solicitando informações acerca do 
horário de expediente dos servidores ali lotados e do seu correspondente fundamento legal 
e/ou regulamentar.  

4.Em atendimento à missiva desta Secretaria, o Gerente-Executivo do INSS/RN, Sr. 
Edson Renovato de Oliveira Júnior, encaminhou os elementos de fls. 08/12, informando 
que o horário de expediente dos servidores lotados no âmbito da Gerência-Executiva do 
INSS em Natal/RN, incluindo as Agências da Previdência Social, está estabelecido no 
Memorando-Cirlular nº 028/2003, da própria Gerência Executiva (fl. 12), com base 
Resolução INSS/DC nº 142/2003 (fls. 09/11), na seguinte forma: o horário de 7:30h às 
13:30h, para atendimento ao público no âmbito das agências, e, de 12:00h às 18:00h, para 
execução de atividades internas. 

5.Em que pese o Memorando-Circular nº 028/2003 daquela unidade estar 
fundamentado em Resolução da Diretoria Colegiada do INSS em Brasília/DF (Resolução 
nº 142/2003), verificamos que ambos estão em desacordo com o Decreto nº 1.590/1995 e 
suas alterações, que regulamentou a jornada de trabalho dos servidores da Administração 
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais (fls. 14/17), 
conforme veremos a seguir. 
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5.1.Os artigos 1º, I, e 3º, caput e § 2º, do Decreto n º 1.590/1995, alterado por meio 
do Decreto nº 4.836/2003, assim estabelecem, in verbis: 

 
‘Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal 

direta, das autarquias e das fundações públicas federais, será de oito horas diárias e: 
I- carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos previstos em lei 

específica, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo; 
Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou 

escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de 
atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo 
do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis 
horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar 
o intervalo para refeições . 

§ 2º Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem a flexibilização 
da jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverão determinar a afixação, 
nas suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, 
de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que 
trabalharem neste regime, constando dias e horários de seus expedientes’. (destacamos). 

 
5.2.A Resolução INSS/DC nº 142, de 13/11/2003, está em desacordo com a 

supracitada norma regulamentar uma vez que estabeleceu, independentemente do tipo de 
serviço e da função desempenhada pelo servidor, a carga horária semanal de 30 (trinta) 
horas para todos os servidores do Instituto, conforme se verifica em seu item 4, abaixo 
transcrito: 

 
‘4. A jornada de trabalho dos servidores do Instituto ocupantes de cargos de 

provimento efetivo será de 6 (seis) horas diárias, estando os mesmos sujeitos a carga 

horária semanal de 30 (trinta) horas, exceto os cargos estabelecidos em lei 
específica’.(grifamos). 

 
5.3.Quanto ao horário de atendimento ao público, a Resolução acima apenas 

determina que ‘deverá ser estabelecido em turnos’, não especificando a duração desse 
atendimento. 

5.4.Vale salientar que a carga horária de 30 (trinta) horas, prevista no Decreto que 
regulamentou a matéria, trata-se de exceção, ou seja, aplicada a casos bem específicos, 
tendo o Instituto estabelecido como regra geral, infringindo, portanto, aquela norma 
infralegal. 

5.5.O Memorando-Circular nº 028/2003, da Gerência Executiva do INSS-RN, 
também contraria o Decreto n º 1.590/1995, já que estabelece o horário para atendimento 
ao público de 07:30h às 13:30h, portanto no período de apenas seis horas diárias, sem 
observar o disposto no art. 3º daquele ato regulamentar quanto à exigência de que o 
atendimento ao público seja em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, 
para ser facultada a carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 

6.Ressalte-se que, quanto à aplicação da Resolução INSS/DC nº 142/2003, por se 
tratar de ato expedido pela Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, tem abrangência não só na Sede do Instituto como nas Superintendências e 
Gerências Executivas Estaduais. 
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7.É de se registrar, ainda, que, em consulta ao sistema SIAPE, verificou-se que os 
servidores do INSS não tiveram a redução proporcional de sua remuneração, em 
conseqüência da redução de sua jornada de trabalho para 6 (seis) horas, nos termos do 
art. 5º da Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001. 

8.Estão acostados aos autos, às fls. 18/22, notícias veiculadas por meio eletrônico 
(internet) contendo diversas críticas ao atendimento ao público do INSS, que podem ter 
como causa, entre outras, o não-cumprimento da jornada de trabalho devida pelos seus 
servidores. 

9.Assim, constata-se, nestes autos, a ocorrência de frontal desobediência ao Decreto 
nº 1.590/1995, de 10 de agosto de 1995, e à Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de 
agosto de 2001, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, sendo procedente, 
portanto, a presente Representação. 

Ante o exposto, submetemos esta Representação à consideração superior, propondo: 
10.1.considerar procedente a presente Representação; 
10.2.determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social: 
a) que, no prazo de 30 dias, faça a adequação da Resolução INSS/DC nº 142, de 13 

de novembro de 2003, ao Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, alterado pelo Decreto 
nº 4.836, de 09 de setembro de 2003, em especial do item 4 da referida Resolução, que está 
em desacordo com o art. 1º da norma regulamentar, que estabelece para os servidores da 
Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas a jornada 
de trabalho de oito horas diárias e carga horária semanal de quarenta horas semanais, 
alertando que, conforme o art. 3º do aludido Decreto, a jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais só deverá ser facultada quando os 
serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou 
superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público; 

b) que observe o preceituado no art. 5º da Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de 
agosto de 2001; 

c) que comunique a todas as unidades do INSS (Superintendências e Gerências 
Executivas) a alteração da Resolução INSS/DC nº 142, de 13 de novembro de 2003; 

d) que, ao término dessas ações, dê conhecimento das medidas implementadas a este 
Tribunal; 

10.3.determinar à Gerência Executiva do INSS em Natal/RN: 
a)que, no prazo de 30 dias, adeqüe o Memorando-Circular nº 028/2003, de 10 de 

dezembro de 2003, ao Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, alterado pelo Decreto nº 
4.836, de 09 de setembro de 2003, atentando para seu artigo 1º, que estabelece para os 
servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações 
públicas a jornada de trabalho de oito horas diárias e carga horária semanal de quarenta 
horas semanais, sendo facultada, de acordo com seu artigo 3º, a jornada de trabalho de 
seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais somente quando os serviços 
exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou 
superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público, informando que 
a Resolução INSS/DC nº 142, de 13 de novembro de 2003 também está em desacordo com 
o mencionado Decreto; 

b)que observe o preceituado no art. 5º da Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de 
agosto de 2001; 

c) que informe a este Tribunal sobre as medidas implementadas. 
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10.4.caso o Exmº Sr. Ministro-Relator entenda oportuna a audiência dos 
responsáveis, para efeito da aplicação da multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 
nº 8.443/1992, por descumprimento do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, e da 
Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, encaminhar os autos a 4ª 
SECEX, por se tratar o INSS de órgão de sua clientela, em consonância com o Despacho 
de fl. 04; 

10.5.não acolhida a proposta acima, encerrar o presente processo, sem prejuízo do 
acompanhamento por este Tribunal das determinações constantes dos subitens 10.2 e 10.3 
acima”. 

 
É o Relatório. 
 
VOTO 
 
Registro, de início, que a presente Representação formulada pela SECEX/RN pode 

ser conhecida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade contidos no art. 237, 
inciso VI, do Regimento Interno do TCU. 

Quanto ao mérito, assiste razão à unidade técnica. 
Com efeito, verifica-se que o regime de turnos adotado pela Gerência Regional do 

INSS em Natal – de 7:30 às 13:30 h e de 12:00 às 18:00 h – perfaz o período de 10 horas e 
30 minutos ininterruptas, não atendendo, portanto, ao requisito básico contido no art. 3º do 
Decreto nº 1.590/1995, com a redação dada pelo de nº 4.836/2003, para adoção da jornada 
de seis horas diárias, qual seja: o exercício de atividades contínuas em período igual ou 
superior a 12 (doze) horas ininterruptas. 

Também não foi atendido outro requisito básico estipulado no citado Decreto – 
exercício de atividades contínuas em função do atendimento ao público -, já que, como 
visto, a redução da carga horária atingiu indistintamente a todos os servidores da unidade, 
sendo que o atendimento ao público ficou restrito ao período de 6 (seis) horas. 

Nesse particular, concordo com a unidade técnica quando consigna que a diminuição 
da jornada de trabalho pode ser um dos principais motivos de críticas sobre o atendimento 
deficiente do INSS, diga-se de passagem a um público notadamente carente. 

Observo, de outra parte, que os procedimentos evidenciados na Gerência Regional do 
INSS advêm de norma expedida pela Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, a Resolução INSS/DC nº 142, de 13 de novembro de 2003, que infringiu 
frontalmente os ditames do mencionado Decreto nº 1.590/1995. 

Nesse sentido, afigura-se-me oportuno o encaminhamento de determinação ao INSS, 
para que promova a adequação da citada Resolução ao Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 
1995, alterado pelo Decreto nº 4.836, de 09 de setembro de 2003.  

Deixo, entretanto, de acatar a proposição semelhante à Gerência Regional, porquanto 
o cumprimento da determinação anteriormente referida saneará a questão, considerando 
que o Memorando-Circular nº 028/2003, de 10 de dezembro de 2003, expedido por aquela 
unidade, decorreu diretamente dos termos da Resolução INSS/DC nº 142, de 13 de 
novembro de 2003, que deverá ser reformulada. 

Com relação ao preceituado no art. 5º da MP 2.174, de 24/08/2001, concernente à 
redução proporcional de remuneração, entendo que o mesmo não se aplica ao presente 
caso, já que trata de redução de jornada solicitada pelo próprio servidor, instituída no bojo 
de incentivos para afastamento parcial ou integral do serviço público, como o Programa de 
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Desligamento Voluntário – PDV e a licença sem remuneração com pagamento de incentivo 
em pecúnia. 

Não vejo, outrossim, razão para se promover audiência dos responsáveis, por 
considerar a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento do Decreto nº 
1.590/1995, nesta oportunidade, de rigor excessivo, considerando-se, para tanto, as 
circunstâncias evidenciadas nos autos. 

De outra parte, como o art. 11 do Decreto nº 1.590/1995 conferiu ao Controle Interno 
e ao antigo MARE, na condição de órgão central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal-SIPEC atual Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a atribuição de zelar pelo fiel cumprimento do disposto 
no Decreto, faz-se oportuno dar-lhes ciência da situação tratada nos autos, para adoção das 
providências que entenderem cabíveis no âmbito das respectivas competências. 

Ante o exposto, VOTO por que seja adotado Acórdão que ora submeto à apreciação 
deste Plenário. 

 
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 19 de outubro de 

2005.  
 
GUILHERME PALMEIRA 
Ministro-Relator 
 
ACÓRDÃO Nº 1.677/2005 - TCU - PLENÁRIO 
 
1. Processo nº TC-003.426/2005-3 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: VII – Representação 
3. Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte – 

SECEX/RN 
4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
5. Relator: Ministro Guilherme Palmeira 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do 

Norte – SECEX/RN 
8. Advogado constituído nos autos: não há 
 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela 

SECEX/RN, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da 
Gerência Executiva em Natal/RN do Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, 
relativamente ao regime de trabalho dos servidores lotados na referida unidade. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, uma vez que foram preenchidos os 
requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do 
TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 
9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação da Resolução INSS/DC nº 

142, de 13 de novembro de 2003, ao Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, alterado 
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pelo de nº 4.836, de 09 de setembro de 2003, em especial do item 4 da referida Resolução, 
uma vez que está em desacordo com o art. 1º da norma regulamentar, que estabelece para 
os servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações 
públicas a jornada de trabalho de oito horas diárias e a carga horária de quarenta horas 
semanais, alertando que, conforme o art. 3º do aludido Decreto, a jornada de trabalho de 
seis horas diárias e a carga horária de trinta horas semanais só deverão ser facultadas 
quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em 
período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público; 

9.2.2. comunique a todas as unidades do INSS (Superintendências e Gerências 
Executivas) a alteração da Resolução INSS/DC nº 142, de 13 de novembro de 2003, 
exigindo a observância dos seus comandos; 

9.2.3. informe ao Tribunal as medidas efetivamente implementadas para dar 
atendimento à determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 supra; 

9.3. determinar à 4ª SECEX que acompanhe o cumprimento das determinações 
constantes do item 9.2 acima, representando ao Tribunal no caso de identificar quaisquer 
irregularidades nos procedimentos levados a efeito pelo INSS; 

9.4. dar ciência da deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a 
fundamentam, ao INSS, à Gerência Regional do INSS em Natal, bem como à Secretaria de 
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Secretaria 
Federal de Controle Interno, estas duas últimas objetivando a adoção das providências que 
entenderem cabíveis no âmbito das respectivas competências; 

9.5. arquivar os presentes autos. 
 
10. Ata nº 41/2005 – Plenário 
11. Data da Sessão: 19/10/2005 – Ordinária 
12. Especificação do quórum: 
12.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Valmir Campelo, Walton 

Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira (Relator), Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler e 
Augusto Nardes. 

12.2. Auditores convocados: Lincoln Magalhães da Rocha e Marcos Bemquerer 
Costa. 

12.3. Auditor presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 
 
ADYLSON MOTTA 
Presidente 
 
GUILHERME PALMEIRA 
Relator 
 
Fui presente: 
 
LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral 
 

 
 

 


