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Missão 
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle 
interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. 
 
Avaliação 
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste 
na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou 
conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também 
avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o 
seu aprimoramento.   



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O presente trabalho 
abordou a temática da 
revogação tácita do direito 
de os servidores 
incorporarem a 
Gratificação de Raio X em 
proventos de 
aposentadorias concedidas 
com paridade entre ativos 
e inativos, no contexto do 
entendimento firmado 
pelo órgão central do Sipec 
por meio da Nota Técnica 
nº 6/2018-MP, de 
02.01.2018. O trabalho 
também abordou a 
temática do limite do valor 
de pagamento dessa 
Gratificação em proventos 
de aposentadorias e de 
pensões civis, em 
conformidade com o 
disposto no artigo 12, 
§§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270, 
de 17.12.1991, e na 
jurisprudência do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
a exemplo do Acórdão 
nº 763/2006-Plenário. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

O trabalho objetiva avaliar a legalidade dos 
pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias concedidas com paridade entre ativos 
e inativos, após a revogação tácita do direito de os 
servidores incorporarem essa Gratificação em seus 
proventos de aposentadoria a partir de 19.07.2012, 
data do início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688, 
de 18.07.2012, que excluiu a Gratificação de Raio X da 
base de cálculo das contribuições previdenciárias do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos 
servidores públicos federais. Essa revogação tácita foi 
divulgada pelo órgão central do Sipec, por meio da 
Nota Técnica nº 6/2018-MP. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS 
PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES 
QUE DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Constataram-se 213 incorporações indevidas da 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria 
concedidas a partir de 19.07.2012, que contrariam o 
disposto na Nota Técnica nº 6/2018-MP. Constataram-
se, também, 185 pagamentos indevidos dessa 
Gratificação em proventos de aposentadorias ou de 
pensões civis que contrariam o disposto no artigo 12, 
§§ 2º e 3º da Lei nº 8.270/1991 e o princípio 
constitucional da paridade entre ativos e inativos. Os 
valores mensais pagos indevidamente totalizaram 
R$ 286.796,19 na folha de outubro/2021. 
Recomendou-se à Secretaria de Gestão e Desempenho 
de Pessoal (SGP/SEDGG/ME) a emissão de orientações 
às Unidades integrantes do Sipec sobre os 
procedimentos de apuração e de correção das 
ocorrências de pagamentos indevidos de Gratificação 
de Raio X, assim como a revisão da metodologia de 
comunicação com essas Unidades quando da 
divulgação de documentos emitidos sobre matérias de 
pessoal civil. As ocorrências de pagamentos indevidos 
serão encaminhadas às Unidades examinadas para 
apuração e correção, por meio do módulo de auditoria 
contínua do Sistema e-AUD da CGU. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de auditoria abordou a avaliação da legalidade dos pagamentos da Gratificação 
de Raio X em proventos de aposentadorias concedidas com paridade entre ativos e inativos 
pelas Unidades integrantes do Sipec, as quais utilizam o Sistema de Administração de Recursos 
Humanos (Siape) para o processamento das folhas de pessoal.  

O artigo 29 da Lei nº 12.688/2012, a partir de 19.07.2012, alterou a redação do artigo 4º, § 1º, 
da Lei nº 10.887, de 18.06.2004, para excluir a Gratificação de Raio X da base de cálculo das 
contribuições previdenciárias do RPPS, o que acarretou alterações nos cálculos dos valores 
dos proventos das aposentadorias e das pensões civis. Tais alterações foram divulgadas pela 
SGP/SEDGG/ME aos gestores das Unidades integrantes do Sipec por meio dos seguintes 
documentos: 

a) Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/SEGEP/MP, de 15.10.2014: estabeleceu que a 
Gratificação de Raio X não poderia mais integrar o cálculo dos valores das pensões civis de 
servidores que falecessem em atividade, haja vista que essa Gratificação deixou de compor a 
remuneração utilizada para o cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS a partir de 
19.07.2012; 

b) Nota Técnica nº 6/2018-MP, de 02.01.2018: estabeleceu que, a partir de 19.07.2012, o 
artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, com a redação dada pela Lei nº 10.887/2004, passou 
a vedar a incorporação da Gratificação de Raio X nos proventos das aposentadorias 
concedidas com paridade entre ativos e inativos, haja vista que essa Gratificação deixou de 
compor o cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS. 

Assim, realizou-se o trabalho de auditoria com o objetivo de identificar pagamentos da 
Gratificação de Raio X que contrariassem o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998 
e no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pelo artigo 29 da Lei nº 
12.688/2012 e alterações posteriores. Adicionalmente, avaliou-se a legalidade dos valores de 
pagamento dessa Gratificação em proventos de aposentadorias e de pensões civis com 
paridade entre ativos e inativos, considerando-se, exclusivamente, o cumprimento do limite 
estabelecido pelo artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991. 

Para a execução deste trabalho, formularam-se as seguintes questões de auditoria: 

Questão 1) A incorporação da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria, 
concedida a partir de 19.07.2012, está em conformidade com as orientações do órgão central 
do Sipec contidas na Nota Técnica nº 6/2018-MP? 

Questão 2) Os pagamentos destacados da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria, efetuados por meio da rubrica Siape nº 00038, são realizados em montantes 
de até 10% dos proventos básicos dos aposentados, em conformidade com o disposto no 
artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991? 
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Questão 3) Existe previsão para implantação de restrições sistêmicas no Siape que impeçam 
ou que restrinjam a ocorrência de pagamentos irregulares da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadoria? 

Para responder essas questões, adotaram-se as seguintes metodologias, respectivamente: 

a) análise censitária dos pagamentos destacados da Gratificação de Raio X nos proventos de 
aposentadorias com paridade entre ativos e inativos, concedidas a partir de 19.07.2012, 
quanto ao direito de os aposentados incorporarem essa Gratificação em seus proventos. 
Considerando que a exclusão da Gratificação de Raio X da base de cálculo das contribuições 
previdenciárias do RPPS acarretou a revogação desse direito de incorporação a partir daquela 
data (19.07.2012); considerando, também, que a Gratificação de Raio X somente era 
incorporável aos proventos de aposentadoria, em conformidade com o disposto no artigo 34, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 4.345, de 26.06.1964; buscou-se identificar os aposentados que não 
adquiriram o direito de incorporar essa Gratificação aos proventos até 18.07.2012, por meio 
da utilização do simulador de aposentadorias do Siape (transação “>CASIAPOSEN”);  

b) análise censitária dos pagamentos destacados da Gratificação de Raio X nos proventos das 
aposentadorias e pensões civis com paridade entre ativos e inativos, quanto à obediência do 
teto máximo de pagamento dessa Gratificação, previsto no artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei 
nº 8.270/1991, que equivale a 10% do provento básico. Buscou-se identificar os aposentados 
ou pensionistas de instituidores de pensão que recebiam valores de Gratificação de Raio X em 
montantes superiores a 10% de seus respectivos proventos básicos, em desacordo com o 
princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos e com as reiteradas jurisprudências 
do TCU1 e do Supremo Tribunal Federal (STF)2; 

c) análise das manifestações da SGP/SEDGG/ME em atendimento a solicitação de auditoria 
emitida com o objetivo de confirmar a eficácia de eventuais procedimentos administrativos 
ou restrições sistêmicas adotadas por aquela Secretaria para prevenir ou para corrigir 
pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou de 
pensões civis concedidas com paridade entre ativos e inativos pelas Unidades integrantes do 
Sipec. 

Nas análises censitárias anteriormente descritas, excluíram-se os pagamentos da Gratificação 
de Raio X realizados por Unidades integrantes da estrutura administrativa do Ministério da 
Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, da Presidência da República e da Advocacia 
Geral da União, por fazerem parte da competência de atuação dos órgãos setoriais do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos termos do artigo 22, da Lei nº 10.180, de 
06.02.2001. 

 

1 Citam-se, como exemplos da jurisprudência do TCU, os Acórdãos nº 531/2007, nº 153/2008, nº 5087/2010, 
nº 6722/2010, nº 4.770/2019, da 1ª Câmara e os Acórdãos nº 154/2008 e nº 6.239/2010, ambos da 2ª Câmara. 
2 Citam-se, como exemplos da jurisprudência do STF, as decisões proferidas no Recurso Extraordinário (RE) 
nº 293578/PR, de 24.09.2002, no RE nº 293606/RS, de 21.10.2003, e no Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário (AgR-RE) nº 496051/RJ, de 14.02.2012. 
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Assim, naquelas análises censitárias, os escopos adotados na auditoria consideraram as 
informações cadastrais e financeiras utilizadas pelas Unidades integrantes do Sipec nas folhas 
de pagamento de pessoal relativas ao mês de março/2021, nos seguintes quantitativos: 

Quadro 1 – Detalhamento dos escopos utilizados nas análises censitárias relativas às 
questões 1 e 2 da auditoria. 

Descrição simplificada da questão de 
auditoria 

Detalhamento dos escopos adotados na auditoria 

Quantidade de pagamentos 
da Gratificação de Raio X 

identificados no Siape 

Quantidade 
de Unidades 

examinadas(*) 

Valor total dos 
pagamentos 

(R$) 

Questão 1: A incorporação da 
Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria, concedida a partir de 
19.07.2012, está em conformidade com a 
Nota Técnica nº 6/2018-MP? 

507 42 242.334,53 

Questão 2: Os pagamentos da 
Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria estão em conformidade 
com o disposto no artigo 12, §§ 2º e 3º, 
da Lei nº 8.270/1991? 

3.495 77 1.503.480,67 

Observação: (*) A quantidade de Unidades examinadas identifica a quantidade total de Unidades, no âmbito de 
atuação da CGU, que, no Siape, realizam pagamentos destacados da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria ou de pensão civil, com paridade entre ativos e inativos, considerando os seguintes critérios de 
seleção: para a questão 1, todos os pagamentos de Gratificação de Raio X incorporados em proventos de 
aposentadorias concedidas a partir de 19.07.2012; para a questão 2, todos os pagamentos de Gratificação de 
Raio X realizados em proventos de aposentadorias ou de pensões civis, independentemente da data de 
concessão desses benefícios previdenciários. 
Fonte: Informações extraídas do Siape, por meio da ferramenta DW-Siape, relativas aos meses de março e de 
julho/2021. 

Registra-se que os trabalhos foram executados em estrita observância às normas de auditoria 
aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição ou limitação foi imposta aos exames 
pelas Unidades examinadas. 

Nos próximos capítulos, são apresentados os detalhes sore a execução do presente trabalho. 
Inicialmente, são apresentadas informações sobre o tema objeto desta auditoria. Em seguida, 
são apresentados os resultados dos exames, com o detalhamento das análises efetuadas e os 
achados de auditoria. Logo após, são apresentadas as recomendações, que são as propostas 
da equipe do trabalho, discutidas com a SGP em reunião de busca conjunta de soluções, para 
resolução ou mitigação dos achados apontados. Por fim, é apresentada a conclusão do 
trabalho, da qual se destaca uma síntese dos resultados obtidos e os principais benefícios 
esperados. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para melhor compreensão do assunto, faz-se necessário detalhar, historicamente, as normas 
que regulamentam o direito de incorporação da Gratificação de Raio X aos proventos de 
aposentadoria. 

A Gratificação de Raio X foi criada pelo artigo 1º da Lei nº 1.234, de 14.11.1950, nos seguintes 
termos: 

Art. 1º Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades 
paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias 
radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a: 

a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; 

b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissionais, não 
acumuláveis; 

d) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento. [Original sem grifos] 

O direito à incorporação da Gratificação de Raio X aos proventos de aposentadoria foi 
regulamentado pelo artigo 34 da Lei nº 4.345, de 26.06.1964, nos seguintes termos, quando 
observada a redação dada pela Lei nº 6.786, de 26.05.1980: 

Art.34. Aplicam-se aos funcionários da ativa, que operam com raios X e substâncias 
radioativas, as disposições da Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950. 

§ 1º Ao funcionário de que trata este artigo é assegurada, ao aposentar-se por moléstia 
contraída em trabalho com Raios X ou substâncias radioativas, ou em razão de 
aposentadoria voluntária por tempo de serviço, desde que, no último caso, tenha estado 
sujeito aos riscos daquelas atividades pelo período mínimo de 10 (dez) anos, a incorporação, 
aos respectivos proventos, da gratificação de Raios X. 

§ 2º O funcionário que não houver completado o decênio previsto no parágrafo anterior 
fará jus, ao aposentar-se, à incorporação da Gratificação na razão de 1/10 (um décimo) por 
ano de exercício das referidas atividades. [Original sem grifos] 

Do exposto conclui-se que: 

a) o servidor público não tinha o direito de incorporar a Gratificação de Raio X à remuneração 
do cargo efetivo: enquanto em atividade, o servidor somente recebia essa Gratificação nas 
condições previstas no artigo 1º da Lei nº 1.234/1950, em especial, enquanto operasse 
diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação. Essa 
Gratificação somente era incorporável aos proventos de aposentadoria. Assim, o servidor que 
possuía o direito de receber a Gratificação de Raio X em atividade somente alcançava o direito 
de incorporar essa Gratificação aos proventos após cumprir os requisitos de concessão de 
qualquer fundamento de aposentadoria com direito à paridade entre ativos e inativos. 
Ressalte-se que, até a publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, todos os 
fundamentos legais de aposentadoria concediam aos aposentados esse direito à paridade;  

b) inicialmente, a Gratificação de Raio X era incorporada aos proventos na razão de um décimo 
por ano de recebimento dessa Gratificação, até o limite de 40% do provento básico, em 
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conformidade com o disposto no artigo 1º, alínea “d”, da Lei nº 1.234/1950. Esse limite, 
entretanto, foi posteriormente alterado, conforme será demonstrado adiante. 

Inicialmente, o artigo 40, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/1988), de 05.10.1988, regulamentou o princípio constitucional da paridade entre ativos 
e inativos nos seguintes termos: 

Art. 40. O servidor será aposentado: 

[...] 

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação 
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na 
forma da lei. 

O percentual de pagamento da Gratificação de Raio X foi alterado pelo artigo 2º, § 5º, inciso V, 
da Lei nº 7.923, de 12.12.1989, nos seguintes termos: 

Art. 2º em decorrência do disposto nesta Lei, a remuneração dos servidores civis efetivos 
do Poder Executivo, na Administração Direta, nos extintos Territórios, nas autarquias, 
excluídas as em regime especial, e nas instituições federais de ensino beneficiadas pelo art. 
3º da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, é a fixada nas Tabelas dos Anexos I a XIX desta 
Lei. 

[...] 

§ 5º São alterados os percentuais das seguintes indenizações, gratificações e adicionais, 
percebidos pelos servidores retribuídos nos termos dos Anexos I a VII e XVI a XIX desta Lei: 

[...] 

V – gratificação por trabalho com Raios X ou substâncias radioativas: dez por cento; [original 
sem grifos] 

Entre os servidores não abrangidos pela redução prevista no artigo 2º, § 5º, inciso V, da Lei 
nº 7.923/1989, destacam-se os docentes e os servidores técnicos e administrativos das 
instituições federais de ensino que, naquela época, eram retribuídos nos termos dos Anexos 
VIII a XV da Lei nº 7.923/1989. 

Contudo, após a instituição do Regime Jurídico Único dos servidores públicos da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, por meio da Lei nº 8.112, de 12.12.1990, o artigo 
12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270, de 17.12.1991, também alterou o percentual de pagamento da 
Gratificação de Raio X nos seguintes termos: 

Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais 
perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais 
e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos 
seguintes percentuais: 

[...] 

§ 2º A gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas será calculada com 
base no percentual de dez por cento. 
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§ 3º Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo. 
[Original sem grifos] 

Verifica-se, portanto, que o artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.270/1991 uniformizou o pagamento da 
Gratificação de Raio X aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário da Lei 
nº 8.112/1990, estabelecendo o mesmo percentual de pagamento da Gratificação a todos os 
servidores estatutários, inclusive aqueles não abrangidos pela redução de percentual prevista 
no artigo 2º, § 5º, inciso V, da Lei nº 7.923/1989, bem como aos servidores anteriormente 
submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho que foram transpostos para o 
regime estatutário em conformidade com o artigo 243 da Lei nº 8.112/1990. 

Ressalte-se que, em decorrência do princípio constitucional da paridade entre ativos e 
inativos, os proventos de aposentadoria com pagamentos destacados da Gratificação de 
Raio X deveriam ter sido revistos na mesma proporção e nas mesmas datas de vigência das 
alterações introduzidas pelo artigo 2º, § 5º, inciso V, da Lei nº 7.923/1989 ou pelo artigo 12, 
§ 2º, da Lei nº 8.270/1991, conforme o caso. 

Sobre esse assunto, a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que inexiste direito 
adquirido ao percentual de 40% no pagamento da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria, a partir da vigência do artigo 2º, § 5º, inciso V, da Lei nº 7.923/1989 ou do 
artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.270/1991. 

Nesse sentido, destacam-se as seguintes ementas de decisões do STF: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO 
COM RAIO-X. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA 10%. LEI Nº 7.923/89. DIREITO 
ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. Não tendo o servidor público direito 
adquirido à permanência de determinado regime jurídico atinente à composição de seus 
vencimentos ou proventos, revela-se legítima a redução, por ato legislativo, da gratificação 
por ele percebida, desde que não haja decesso no total de sua remuneração. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. [Recurso Extraordinário (RE) nº 293578/PR, de 
24.09.2002, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado em 29.11.2002] 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. 
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO. LEI 7.923/89. GRATIFICAÇÃO POR 
TRABALHO COM RAIO-X. I. – Gratificação incorporada aos proventos, por força de lei. Sua 
redução numa posterior majoração de vencimentos e proventos, sem prejuízo para o 
servidor, que teve aumentada a sua remuneração. Inexistência de direito adquirido, na 
forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II. – Ressalva do ponto 
de vista pessoal do relator deste. III. – R.E. conhecido e provido. [RE nº 293606/RS, de 
21.10.2003, relator Ministro Carlos Velloso, publicado em 14.11.2003] 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 
GRATIFICAÇÃO DE “RAIO-X”. REDUÇÃO (LEI 7.923/1989). DIREITO ADQUIRIDO E 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da legalidade da redução 
perpetrada pela Lei 7.923/1989. Tal entendimento se justifica porque o novo percentual 
alusivo à gratificação, embora menor, passou a incidir sobre um salário-base maior, 
ocasionando até mesmo um aumento no valor total da remuneração. Logo, em se tratando 
de regime jurídico de servidor, não se pode falar em ofensa a direito adquirido, se não 
houve redução no valor nominal dos vencimentos, tomados em sua integralidade. 2. Agravo 
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regimental desprovido. [Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (AgR-RE) nº 
496051/RJ, de 14.02.2012, relator Ministro Ayres Britto, publicado em 29.03.2012] 

Ao dispor sobre as regras gerais de organização e de funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos da União, o artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717, de 
27.11.1998, com a redação dada pela Lei nº 10.887, de 18.06.2004, estabeleceu o seguinte: 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal 
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo 
a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 

[...] 

X – vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou cargo 
em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do 
servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, 
em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo; [Original sem grifos] 

À época do início da vigência dessa lei, o artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998 não acarretou 
repercussões no direito à incorporação da Gratificação de Raio X aos proventos de 
aposentadoria, haja vista que essa Gratificação integrava a base de cálculo das contribuições 
previdenciárias do RPPS. 

Assim, em 24.05.2006, por meio do Acórdão nº 763/2006-Plenário, o Tribunal de Contas da 
União firmou o seguinte entendimento: 

9.3 a incorporação nos proventos da Gratificação de Raios X é legal, com base no art. 34, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 4.345/1964, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 6.786/1980, à 
razão de 1/10 por ano de exercício em atividades desempenhadas com aparelhos de 
Raios X, podendo-se, inclusive, fazer jus à integralidade dessa vantagem após 10 anos de 
trabalho sob tal situação especial, que, atualmente, corresponde ao percentual de 10% do 
vencimento básico; 

Entretanto, após a emissão desse entendimento, o artigo 29 da Lei nº 12.688, de 18.07.2012, 
alterou a redação do artigo 4º da Lei n º 10.887/2004, para excluir a Gratificação de Raio X do 
cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS. 

Portanto, a partir de 19.07.2012, o artigo 1º da Lei nº 10.887/2004 passou a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, 
incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 
previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei 
nº 12.618, de 2012) 

[...] 

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual 
ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#art29
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XIX - a Gratificação de Raio X. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

[...] 

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da 
contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e 
do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, de 
Gratificação de Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional 
por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com 
fundamento no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no 
§ 2º do art. 40 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 

Após essa alteração inicial, o artigo 4º da Lei nº 10.887/2004 foi novamente alterado pelas 
Leis nº 13.328, de 29.07.2016 e nº 13.464, de 10.07.2017, que, entretanto, conservaram a 
exclusão da Gratificação de Raio X da base de cálculo das contribuições previdenciárias do 
RPPS. 

Atualmente, o artigo 4º da Lei nº 10.887/2004 possui a seguinte redação: 

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, 
incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 
previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei 
nº 12.618, de 2012) 

[...] 

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual 
ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 

[...] 

XXII - a Gratificação de Raio X; (Redação dada pela Lei nº 13.464, de 2017) 

[...] 

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da 
contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e 
do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, da 
Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração 
Pública Federal (GSISTE), da Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática (GSISP), da Gratificação Temporária de Atividade em 
Escola de Governo (GAEG), da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e 
Radiofármacos (GEPR), da Gratificação de Raio X e daquelas recebidas a título de adicional 
noturno ou de adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser 
concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a 
limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016) 

Assim, a partir de 19.07.2012, data do início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012, a 
previsão de incorporação da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria, contida 
no artigo 34, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.345/1964, tornou-se incompatível com a expressa vedação 
de incorporação aos proventos de parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de 
trabalho, prevista no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13464.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm#art93
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm#art93
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Conclui-se, portanto, com fundamento no artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, de 04.09.1942)3, que houve a revogação tácita do 
direito à incorporação da Gratificação de Raio X aos proventos de aposentadoria, haja vista 
que, a partir de 19.07.2012, a norma anterior (artigo 34, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.345/1964) se 
tornou incompatível com a lei posterior (artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998). 

A exclusão da Gratificação de Raio X da base de cálculo das contribuições previdenciárias do 
RPPS e sua repercussão nos cálculos dos valores das pensões civis estatutárias foram 
divulgadas pelo órgão central do Sipec por meio da Nota Técnica 
nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 15.10.2014. 

Já a repercussão dessa mesma exclusão nos cálculos dos proventos das aposentadorias 
concedidas com paridade entre ativos e inativos somente foi divulgada aos órgãos integrantes 
do Sipec por meio da Nota Técnica nº 6/2018-MP, de 02.01.2018. 

Em ambos os casos, o órgão central do Sipec não emitiu orientações quanto à necessidade de 
revisão dos proventos das aposentadorias e das pensões civis concedidas a partir de 
19.07.2012, que contrariassem o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998. 

 

  

 

3 O artigo 2º, § 1º, do Decreto-lei nº 4.657/1942 dispõe que a “lei posterior revoga a anterior quanto 
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior”. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

1. Incorporações irregulares da Gratificação de Raio X em proventos 
de aposentadoria. 

O exame realizado objetivou confirmar a legalidade das incorporações da Gratificação de Raio 
X em proventos de aposentadorias concedidas com paridade entre ativos e inativos a partir 
de 19.07.2012, data do início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012. A análise 
censitária abrangeu 507 pagamentos destacados da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias concedidas pelas Unidades integrantes do Sipec a partir de 19.07.2012, 
constantes das folhas de pagamento do Siape relativas ao mês de março ou de julho/2021. 

Conforme divulgado pelo órgão central do Sipec por meio da Nota Técnica nº 6/2018-MP, o 
direito de os servidores públicos incorporarem a Gratificação de Raio X em seus proventos de 
aposentadoria foi tacitamente revogado a partir de 19.07.2012, data em que essa Gratificação 
deixou de integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS, em 
decorrência do disposto no artigo 29 da Lei nº 12.688/2012. Essa revogação de direito decorre 
do disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998 que, de forma expressa, veda o 
pagamento destacado, nos benefícios do RPPS, de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, quando tais parcelas não integram a base de cálculo das 
contribuições previdenciárias. 

Segundo a Súmula nº 359 do STF e a jurisprudência do TCU4, o cálculo dos proventos é definido 
pela legislação vigente ao tempo em que foram reunidos os requisitos para a concessão da 
aposentadoria. Assim, em decorrência daquela revogação tácita, somente os servidores que 
cumpriram os requisitos de concessão de aposentadoria com paridade entre ativos e inativos 
até 18.07.2012 possuem o direito adquirido de incorporar a Gratificação de Raio X em seus 
proventos, quando presentes os demais requisitos previstos no artigo 34, §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 4.345/1964. 

No Siape, identificaram-se 213 incorporações da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias que contrariam o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, no 
artigo 4º, § 1º, inciso XXII, da Lei nº 10.887/20045 e na Nota Técnica nº 6/2018-MP, do órgão 
central do Sipec. Essas incorporações indevidas da Gratificação de Raio X representam 42,01% 
do total das incorporações identificadas nos proventos de aposentadorias concedidas a partir 

 

4 Citam-se, como exemplos da jurisprudência do TCU, os Acórdãos nº 2.850/2016, nº 1.927/2016, nº 1.809/2016, 
nº 1.327/2016 e nº 3.061/2015, todos do Plenário do TCU, e o Acórdão nº 7.592/2017-2ª Câmara. 
5 O artigo 4º, § 1º, inciso XXII, da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pela Lei nº 13.464, de 10.07.2017, 
exclui, de forma expressa, a Gratificação de Raio X da base de cálculo da contribuição previdenciária do RPPS. 
Essa exclusão foi originalmente prevista no artigo 29 da Lei nº 12.688/2012. 
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de 19.07.2012. O montante pago indevidamente a título de Gratificação de Raio X totalizou 
R$ 98.092,146 em outubro/2021. 

Verificou-se que essas incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias decorrem da atuação intempestiva e insuficiente da SGP/SEDGG/ME na 
prevenção e na correção das ocorrências dessas incorporações, bem como da aparente má-fé 
de gestores de Unidades integrantes do Sipec que, mesmo após o conhecimento do teor da 
Nota Técnica nº 6/2018-MP, não revisaram as incorporações da Gratificação de Raio X em 
desacordo com o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998. 

A intempestividade da atuação da SGP/SEDGG/ME decorre da demora na emissão de 
orientações aos gestores das Unidades integrantes do Sipec sobre a revogação tácita do 
direito de os servidores incorporarem a Gratificação de Raio X nos proventos de aposentadoria 
a partir do início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012. 

Essa orientação somente foi realizada pela SGP/SEDGG/ME no exercício de 2018, mais de 
cinco anos após a o início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012, por meio da Nota 
Técnica nº 6/2018-MP, de 02.01.2018. Uma restrição sistêmica para prevenir incorporações 
irregulares da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria somente foi implantada 
no Siape em maio/2018.  

Essa intempestividade propiciou as ocorrências de 86,83% das incorporações indevidas da 
Gratificação de Raio X identificadas pela CGU. Conforme demonstrado na Tabela 1, 211 
incorporações indevidas dessa Gratificação, de um total de 243, foram identificadas em 
concessões de aposentadorias com vigência anterior ao exercício de 2018: 

Tabela 1 – Pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias 
concedidas a partir de 19.07.2012 

Exercício 
Pagamentos regulares Pagamentos irregulares (ocorrências) 

Quantidade Valor mensal em 2021 (R$) Quantidade Valor mensal em 2021 (R$) 

2012 36 15.004,00 5 2.082,97 

2013 68 32.480,41 28 12.948,68 

2014 50 27.057,61 24 8.592,77 

2015 47 20.883,11 44 21.334,34 

2016 24 12.884,06 48 24.542,40 

2017 25 13.441,64 62 28.195,61 

2018 8 3.712,17 20 9.139,09 

 

6 No cálculo desse montante, desconsideraram-se as incorporações irregulares da Gratificação de Raio X 
identificadas inicialmente nos proventos de trinta aposentados que integram as folhas de pagamento da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), do Hospital Federal de Ipanema (HFI), do 
Hospital Federal da Lagoa (HFL) e das Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde na Bahia, em Goiás, 
no Maranhão, no Paraná e no Rio Grande do Sul, haja vista que os gestores dessas Unidades examinadas 
corrigiram os pagamentos dessa Gratificação durante o período de execução desta auditoria, até outubro/2021, 
acarretando uma economia de despesa ao erário no montante mensal de R$ 13.847,55. 
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Tabela 1 – Pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias 
concedidas a partir de 19.07.2012 

Exercício 
Pagamentos regulares Pagamentos irregulares (ocorrências) 

Quantidade Valor mensal em 2021 (R$) Quantidade Valor mensal em 2021 (R$) 

2019 6 4.696,33 7 3.256,88 

2020 0 0,00 2 429,04 

2021 0 0,00 3 1.653,42 

Totais 264 130.159,30 243 112.175,20 

Fonte: Sistema Siape, folhas de março e de julho/2021 

Verifica-se que, após a restrição sistêmica implantada no Siape em maio/2018, houve 
significativa redução das ocorrências de incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadoria. 

Não obstante ter ocorrido essa redução, verificaram-se 22 ocorrências dessa incorporação 
indevida em proventos de aposentadorias concedidas no período de junho/2018 a 
outubro/2021, após a implantação da restrição sistêmica no Siape pela SGP/SEDGG/ME, o que 
sinaliza a ocorrência de falhas nos procedimentos relativos a essa restrição sistêmica. 
Entretanto, considerando a folha de outubro/2021, nenhuma nova ocorrência de 
incorporação irregular da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria foi 
identificada após 02.07.20217. 

A insuficiência da atuação da SGP/SEDGG/ME na prevenção e na correção das ocorrências de 
incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria decorre 
dos seguintes fatores: 

(a) quanto à forma: da ineficácia dos meios utilizados por aquela Secretaria para divulgar as 
orientações contidas na Nota Técnica nº 6/2018-MP às Unidades integrantes do Sipec e ao 
Tribunal de Contas da União (TCU); 

(b) quanto ao teor: da ausência de emissão de orientações quanto à necessidade de revisão 
dos atos de concessão de aposentadoria que contrariassem o teor da Nota Técnica nº 6/2018-
MP. 

Quanto à forma, os meios utilizados pela SGP/SEDGG/ME para divulgar orientações sobre 
matérias de pessoal civil às Unidades integrantes do Sipec foram considerados insuficientes 
pelos gestores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas 
Gerais. 

Além disso, verificou-se que a SGP/SEDGG/ME não comunicou formalmente ao TCU os 
entendimentos firmados por meio da Nota Técnica nº 6/2018-MP, embora aquele Tribunal 
possua a competência constitucional de apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos 

 

7 Por meio de consultas realizadas no Siape, considerando as informações cadastrais e financeiras das folhas de 
outubro/2021, a última ocorrência de incorporação irregular da Gratificação de Raio X em proventos foi 
identificada em uma aposentadoria concedida em 01.07.2021, pelos gestores da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). 
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de concessão de aposentadorias e de pensões civis das Unidades que integram o Sipec, em 
conformidade com o disposto no artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. 

Até outubro/2021, verificou-se que o TCU registrou 67 atos de concessões de aposentadorias 
com incorporações indevidas da Gratificação de Raio X nos proventos dos aposentados. Além 
disso, verificou-se a decadência do direito de a União corrigir sete dessas incorporações, haja 
vista que os respectivos atos de concessão foram registrados pelo TCU há mais de cinco anos, 
conforme detalhado abaixo: 

Tabela 2 – Quantidade de atos de concessão registrados pelo TCU com incorporação 
irregular da Gratificação de Raio X aos proventos 

Ano do registro do ato 
de concessão pelo TCU 

Quantidade de atos registrados pelo TCU, com 
incorporações irregulares da Gratificação aos 

proventos(1) 

Quantidade de atos registrados 
pelo TCU há mais de cinco 

anos(2) 

2014 3 3 

2015 4(3) 3 

2016 1 1 

2017 5 0 

2018 17 0 

2019 11 0 

2020 18 0 

2021 8 0 

Total 67 7 

Observações: (1) Consideram-se registrados, de forma efetiva, os atos julgados legais pelo TCU e, de forma tácita, 
os atos que, embora não julgados, tenham sido disponibilizados àquele Tribunal de Contas para julgamento há 
mais de cinco anos ininterruptos, nos termos da decisão de repercussão geral proferida pelo STF nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 636.553/RS.  
(2) A decadência do direito de autotutela da Administração ocorre após cinco anos do registro do ato de 
concessão pelo TCU de forma efetiva, em conformidade com o artigo 260, § 2º, do Regimento Interno daquele 
Tribunal, ou de forma tácita, nos termos do Acórdão TCU nº 1.414/2021-Plenário. 
(3) Em decorrência de recomendação emitida pela CGU por meio do Relatório nº 201900654, relativo à auditoria 
de acompanhamento da gestão de recursos humanos da Universidade Federal do Espírito Santo do exercício de 
2019, os gestores dessa Universidade atuaram tempestivamente para corrigir a incorporação irregular da 
Gratificação de Raio X nos proventos de uma aposentadoria registrada pelo TCU no exercício de 2015. Essa 
correção ocorreu na folha de abril/2021. 
Fonte: Sistema e-Pessoal do TCU, em 22/11/2021. 

 

Em decorrência de suas competências em matéria de pessoal civil no âmbito das Unidades 
integrantes do Sipec, o alinhamento das atuações entre a SGP/SEDGG/ME e o TCU tem o 
condão de possibilitar maior efetividade nos procedimentos de correção de eventuais 
pagamentos indevidos de vantagens em proventos de aposentadorias e de pensões civis. 

Quanto ao teor das comunicações realizadas pela SGP/SEDGG/ME, verificou-se a inexistência 
de expressa orientação aos gestores das Unidades integrantes do Sipec a respeito da 
necessidade de revisão dos atos de concessões de aposentadorias e de pensões civis que 
contrariassem os entendimentos firmados por aquela Secretaria por meio da Nota Técnica nº 
6/2018-MP. 

A ausência dessa orientação da SGP/SEDGG/ME foi expressamente indicada como causa das 
ocorrências de incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em proventos de 
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aposentadoria pelos gestores da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI/MCTI) e do Hospital 
Federal dos Servidores do Estado (HFSE). 

Agrava a situação o fato de os gestores da UFRGS utilizarem essa ausência de orientação da 
SGP/SEDGG/ME para não atuar na correção das ocorrências de incorporações irregulares da 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria, que foram identificadas e 
comunicadas pela CGU durante a execução do trabalho de auditoria. 

Os gestores das Unidades integrantes do Sipec têm a obrigação funcional de aplicar a 
legislação de pessoal vigente em estrita conformidade com a exegese e com as orientações, 
normas e procedimentos emanados do órgão central desse Sistema, além de corrigir, de 
forma imediata, as ilegalidades, erros e omissões constatadas no cadastro e na folha de 
pagamentos do Siape, em conformidade com o disposto no artigo 6º, incisos V e XI da Portaria 
nº 978, de 29.03.1996, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 

No presente trabalho de auditoria, a aparente má-fé dos gestores das Unidades examinadas, 
que cumprem de forma intempestiva ou que, simplesmente, descumprem essas obrigações 
funcionais, pode ser caracterizada pelo percentual de correção das ocorrências de 
incorporações irregulares da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria durante 
o período de execução deste trabalho. 

Embora a CGU tenha comunicado aos gestores, em maio/2021, as ocorrências de 243 
incorporações irregulares da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias 
concedidas a partir de 19.07.2012, apenas trinta8 dessas ocorrências (12,34%) foram 
efetivamente corrigidas até a folha de outubro/2021. 

Segundo o artigo 138, inciso VI, do Decreto nº 9.745, de 08.04.2019, compete à 
SGP/SEDGG/ME monitorar a qualidade da folha de pagamento dos órgãos integrantes do 
Siape e determinar, quando necessário, a regularização de pagamentos incorretos ou 
indevidos e a correção de erros nas folhas de pagamento de pessoal civil da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. Nesse sentido, a ausência de orientações 
específicas da SGP/SEDGG/ME às Unidades integrantes do Sipec, quanto aos procedimentos 
de apuração e de correção das ocorrências de incorporações indevidas de Gratificação de Raio 
X em proventos de aposentadoria, acarreta prejuízos ao erário decorrentes da 
intempestividade, da ineficácia ou da própria ausência de atuação, por desconhecimento das 
orientações ou má-fé, dos gestores daquelas Unidades para a correção dessas ocorrências. 
Em outubro/2021, esse prejuízo totalizou o montante mensal de R$ 98.092,14. 

Conclui-se, portanto, que as incorporações da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias concedidas a partir de 19.07.2012 não apresentam plena conformidade com 

 

8 As incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria foram corrigidas pelos 
gestores da Ufes, da UFG, da UFSC, do HFCF, do HFI, do HFL e das Superintendências Estaduais do Ministério da 
Saúde na Bahia, em Goiás, no Maranhão, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Em outubro/2021, essas correções 
acarretaram uma economia no montante de R$ 13.847,55. 
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as orientações do órgão central do Sipec contidas na Nota Técnica nº 6/2018-MP, acarretando 
prejuízos ao erário. 

2. Pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias e de pensões civis em percentuais irregulares. 

A análise objetivou confirmar a legalidade dos valores dos pagamentos da Gratificação de Raio 
X em proventos de aposentadorias e de pensões civis com paridade entre ativos e inativos, 
exclusivamente quanto ao limite de pagamento previsto no artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 
8.270/1991, equivalente ao montante de 10% do provento básico. A análise censitária 
abrangeu, no Siape, 3.495 pagamentos destacados da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias ou de pensões civis constantes das folhas das Unidades integrantes do Sipec 
do mês de março/2021.  

Conforme dispõe a reiterada jurisprudência do TCU9, o pagamento da Gratificação de Raio X 
em proventos de aposentadoria no montante superior a 10% do provento básico contraria o 
disposto no artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991 e o princípio constitucional da paridade 
entre ativos e inativos, previsto no artigo 40, § 4º, da redação original da CRFB/1988 ou no 
artigo 40, § 8º, da CRFB/1988, quando observada a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15.12.1998.  

Segundo a jurisprudência do STF10, os aposentados não possuem direito adquirido à 
manutenção do percentual de 40%, previsto no artigo 1º da Lei nº 1.234/1950, no pagamento 
da Gratificação de Raio X, haja vista que esses aposentados não possuem direito adquirido à 
permanência de determinado regime jurídico relativo à composição de seus proventos, 
revelando-se legítima, portanto, a redução do percentual dessa Gratificação prevista no artigo 
12, § 2º, da Lei nº 8.270/1991, haja vista que, naquela época, houve a preservação dos valores 
totais dos proventos das aposentadorias. Ainda segundo a jurisprudência do STF11, a 
decadência quinquenal prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784, de 29.01.1999, não se aplica em 
casos de flagrante inconstitucionalidade. 

No Siape, identificaram-se 185 pagamentos destacados da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadorias ou de pensões civis que contrariam o disposto no artigo 12, 
§§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991 e o princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos. 
Esse quantitativo de pagamentos indevidos em proventos de aposentadoria representa 5,29% 
do total de pagamentos da Gratificação de Raio X identificados no mês de março/2021. Em 

 

9 Citam-se, como exemplos da jurisprudência do TCU, os Acórdãos nº 763/2006-Plenário, nº 1.494/2010-2ª 
Câmara, nº 6.239/2010-2ª Câmara, nº 6.722/2010-1ª Câmara e nº 4.770/2019-1ª Câmara. 
10 Citam-se, como exemplos, as decisões do STF proferidas no RE nº 293578/PR, no RE nº 293606/RS e no AgR-
RE nº 496051/RJ. 
11 Citam-se, como exemplos da jurisprudência do STF, as decisões proferidas no Mandado de Segurança (MS) nº 
29065/DF e no MS nº 26948/DF. 
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outubro/2021, o montante da Gratificação de Raio X pago indevidamente em proventos de 
aposentadoria totalizou R$ 188.704,0512.  

Esses pagamentos irregulares da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou 
de pensões civis constituem casos de flagrante inconstitucionalidade pelos seguintes motivos: 

a) quanto à inobservância do percentual máximo de 10% previsto no artigo 12, § 2º, da Lei 
nº 8.270/1991, identificada em 137 pagamentos da Gratificação de Raio X (74,05% do total 
das ocorrências): a manutenção do regime jurídico previsto no artigo 1º, alínea “c”, da Lei 
nº 1.234/1950 no pagamento da Gratificação de Raio X, após a sua revogação pelo artigo 2º, 
§ 5º, inciso V, da Lei nº 7.923/1989 ou pelo artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.270/1991, conforme o 
caso, contraria, flagrantemente, o princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos, 
haja vista que concede a aposentados e pensionistas, sem amparo legal ou constitucional, um 
direito que não foi concedido aos servidores em atividade. Ressalta-se que os aposentados e 
os pensionistas não têm direito adquirido à manutenção do regime jurídico da Lei nº 
1.234/1950 no pagamento da Gratificação de Raio X em seus proventos de aposentadoria ou 
de pensão civil; 

b) quanto à inobservância da base de cálculo prevista no artigo 12, § 3º, da Lei nº 8.270/1991, 
identificada em 48 pagamentos da Gratificação de Raio X (25,95% do total das ocorrências): a 
alteração da base de cálculo prevista no artigo 12, § 3º, da Lei nº 8.270/1991, sem amparo 
legal ou judicial, para aumentar o valor de pagamento da Gratificação de Raio X em proventos 
de aposentadorias ou de pensões civis também contraria, flagrantemente, o princípio 
constitucional da paridade entre ativos e inativos. O percentual de pagamento dessa 
Gratificação deve incidir, exclusivamente, sobre o vencimento ou provento básico do servidor 
ativo ou aposentado, conforme o caso, nos termos previstos no artigo 12, § 3º, da Lei nº 
8.270/1991. Quaisquer exceções a essa regra devem estar expressamente previstas em lei, o 
que não ocorre com as vantagens previstas no artigo 184, inciso I, da Lei nº 1.711/1952 ou no 
artigo 192, incisos I e II, da Lei nº 8.112/1990, nem com a Retribuição por Titulação prevista 
no artigo 16, inciso II, da Lei nº 12.772, de 28.12.2012. Além disso, também inexiste amparo 
legal ou constitucional para o pagamento do valor integral dessa Gratificação em 
aposentadorias com proventos proporcionais ao tempo de serviço ou de contribuição, 
conforme dispõe a reiterada jurisprudência do TCU13. Ressalta-se que a proporcionalização 

 

12 No cálculo desse montante, desconsideraram-se seis pagamentos irregulares da Gratificação de Raio X 
inicialmente identificados nos proventos de seis aposentados ou pensionistas que integram as folhas de 
pagamento da Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração do Instituto Nacional do Seguro Social 
(DGPA/INSS), do Departamento de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (DAD/Secex/MCTI), da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no 
Estado do Rio de Janeiro (SRA/RJ) e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco 
(Sems/PE), haja vista que os gestores dessas Unidades examinadas corrigiram esses pagamentos durante o 
período de execução desta auditoria, até outubro/2021, acarretando uma economia ao erário no montante 
mensal de R$ 4.936,38. Nesse cálculo, também, desconsideraram-se outros 3 pagamentos inicialmente 
identificados nos proventos de três aposentados ou pensionistas que faleceram durante esse mesmo período de 
execução da auditoria. 
13 Segundo a Súmula TCU nº 266, as “únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de 
proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, 
a Vantagem Pessoal dos “Quintos” e a vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990”.  
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dos valores das vantagens que compõem os proventos dos aposentados está na própria 
definição do termo “proventos proporcionais” previsto no artigo 40 da CRFB/1988. 

Verificou-se que a SGP/SEDGG/ME não emitiu orientação específica às Unidades integrantes 
do Sipec para a correção dos pagamentos da Gratificação de Raio X em desacordo com o 
disposto no artigo 12, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.270/1991 e com o princípio constitucional da 
paridade entre ativos e inativos, ou seja, pagamentos em montantes superiores a 10% do 
provento básico. A ausência dessa orientação foi expressamente indicada como a causa das 
ocorrências de pagamentos indevidos dessa Gratificação pelos gestores da UFRGS e do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Agrava essa situação o 
fato de os gestores da UFRGS utilizarem essa ausência de orientação da SGP/SEDGG/ME para 
não atuarem na correção dessas ocorrências, mesmo após comunicações da CGU durante a 
execução do trabalho de auditoria. 

Os gestores das Unidades integrantes do Sipec têm a obrigação funcional de corrigir, de forma 
imediata, as ilegalidades, erros e omissões constatadas no cadastro e na folha de pagamentos 
do Siape, em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso XI da Portaria nº 978, de 
29.03.1996, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 

No presente trabalho de auditoria, a aparente má-fé dos gestores das Unidades examinadas, 
que cumprem de forma intempestiva ou que, simplesmente, descumprem essas obrigações 
funcionais, pode ser caracterizada pelo percentual de correção das ocorrências de 
pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X durante o período de execução deste 
trabalho de auditoria. 

Embora a CGU tenha comunicado aos gestores, em maio/2021, as ocorrências de 194 
pagamentos da Gratificação de Raio X que contrariam o artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei 
nº 8.270/1991, o princípio da paridade entre ativos e inativos e as reiteradas jurisprudências 
do TCU e do STF, apenas seis14 dessas ocorrências (3,09%) foram efetivamente corrigidas até 
a folha de outubro/2021. Outros três pagamentos dessa Gratificação foram interrompidos por 
causas alheias15 à vontade dos gestores das Unidades. 

Segundo o artigo 138, inciso VI, do Decreto nº 9.745/2019, compete à SGP/SEDGG/ME 
monitorar a qualidade da folha de pagamento dos órgãos integrantes do Siape e determinar, 
quando necessário, a regularização de pagamentos incorretos ou indevidos e a correção de 
erros nas folhas de pagamento de pessoal civil da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.  

A ausência de emissão, pela SGP/SEDGG/ME, de orientações específicas às Unidades 
integrantes do Sipec quanto aos procedimentos a serem adotados para a correção dos 

 

14  Os pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou de pensões civis foram 
corrigidos pelos gestores da DGPA/INSS, do DAD/Secex/MCTI, da SRA/RJ e da Sems/PE. Em outubro/2021, essas 
correções acarretaram uma economia no montante de R$ 4.936,38. 
15 Falecimento de dois aposentados e de um pensionista. Em todos os casos, houve a interrupção dos 
pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X, quer em razão da ausência de inclusão do valor dessa 
Gratificação no cálculo automático do montante da pensão civil realizado pelo Siape, quer em decorrência da 
própria exclusão dos pagamentos dos benefícios previdenciários do Siape. 



 

24 
 

pagamentos da Gratificação de Raio X em desacordo com o disposto no artigo 12, §§ 2º e 3º, 
da Lei nº 8.270/1991 acarreta prejuízos ao erário decorrentes da intempestividade, da 
ineficácia ou da própria ausência de atuação, por desconhecimento ou má-fé, dos gestores 
daquelas Unidades para a correção desses pagamentos. Em outubro/2021, esse prejuízo 
totalizava o montante mensal de R$ 188.704,05. 

Conclui-se, portanto, que os valores dos pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos 
de aposentadorias não apresentam plena conformidade com o disposto no artigo 12, §§ 2º e 
3º, da Lei nº 8.270/1991, nem com o princípio constitucional da paridade entre ativos e 
inativos, acarretando prejuízos ao erário. 

3. Eficácia da restrição sistêmica implantada no Siape para prevenir 
novos pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X em proventos 
de aposentadorias. 

A análise objetivou confirmar a existência de restrições sistêmicas implantadas no Siape pelo 
órgão central do Sipec com o objetivo de prevenir ou de restringir ocorrências de pagamentos 
indevidos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria ou de pensão civil com 
paridade entre ativos e inativos. 

O artigo 2º da Portaria Mare nº 978, de 29.03.1996, ao dispor sobre a Matriz de Competências 
para Operações de Inclusão/Exclusão de pagamentos no Siape, estabelece que “o órgão 
central do Sipec deverá implantar no Siape, de modo progressivo e abrangente, restrições 
sistêmicas, com o objetivo de evitar o processamento de pagamentos sem o devido amparo 
legal”. O artigo 5º dessa mesma Portaria, no que se refere à operação e à produção do Siape, 
dispõe que o órgão central do Sipec possui a atribuição de criar, alterar e suprimir rubricas 
para utilização na folha de pagamentos, assim como definir e implantar procedimentos 
operacionais para o processamento e a produção da folha de pessoal. 

Segundo a SGP/SEDGG/ME, em maio/2018, alterou-se o cadastro da rubrica Siape nº 00038, 
utilizada para o pagamento destacado da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria, para coibir a inclusão automática dessa rubrica nas fichas financeiras de 
aposentados ou instituidores de pensão quando das respectivas concessões de aposentadoria 
ou de pensão civil. Assim, a partir dessa alteração, a incorporação dessa Gratificação aos 
proventos de aposentadoria ou de pensão civil passou a exigir análise prévia, quanto à 
legalidade, da Coordenação-Geral de Modernização dos Processos da folha de Pagamentos, 
do Departamento de Remuneração e Benefícios daquela Secretaria. 

Quanto às ocorrências de incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias concedidas a partir de 19.07.2012, verificou-se que essa restrição sistêmica 
implantada pela SGP/SEDGG/ME no Siape ocorreu mais de cinco anos após o início da vigência 
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do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012, que excluiu essa Gratificação da base de cálculo das 
contribuições previdenciárias do RPPS16. 

Essa intempestividade propiciou as ocorrências de 90,94% das incorporações indevidas da 
Gratificação de Raio X identificadas pela CGU. Conforme demonstrado na Tabela 3, 221 
incorporações indevidas, de um total de 243, foram identificadas em concessões de 
aposentadorias com vigência até maio de 2018: 

Tabela 3 – Análise da eficácia da implantação, em maio/2018, da restrição sistêmica no 
Siape para prevenir ocorrências de incorporações da Gratificação de Raio X em proventos 

de aposentadoria que contrariam a Nota Técnica nº 6/2018-MP 

Período das 
concessões de 
aposentadoria 

Quantidade de 
aposentadorias concedidas 

sem a incorporação da 
Gratificação(1) [A] 

Quantidade de incorporações da 
Gratificação de Raio X em proventos(2) 

Percentual de 
ocorrência das 
irregularidades 
[C/(A+D)]x100 

Regulares  
[B] 

Irregulares  
[C] 

Total  
[B+C = D] 

De 19.07.2012 a 
maio/2018 

232 297 221 518 29,46% 

De junho/2018 
a março/2021 

282 23 21 44 6,44% 

De abril/2021 a 
outubro/2021 

42 0 1 1 2,32% 

Observações: (1) Quantidade de servidores que recebiam a Gratificação de Raio X em atividade e que, após se 
aposentarem no período de 19.07.2012 a 31.10.2021, em nenhum momento receberam essa Gratificação nos 
proventos da aposentadoria. 
(2) Consideraram-se regulares todas as incorporações da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria 
que não foram consideradas irregulares neste trabalho de auditoria. O quantitativo total considera todas as 
incorporações da Gratificação de Raio realizadas no período de 19.07.2012 a outubro/2021, inclusive aquelas 
que, posteriormente, deixaram de gerar efeitos financeiros. 
Fonte: Sistema Siape, folhas de junho/2012 a outubro/2021. 

Verificou-se, entretanto, que a implantação daquela restrição sistêmica pela SGP/SEDGG/ME 
acarretou significativa redução das ocorrências de incorporações indevidas da Gratificação de 
Raio X em proventos de aposentadoria no Siape. Conforme demonstrado na Tabela 3, no 
período de execução da auditoria, de abril a outubro/2021, identificou-se uma única 
ocorrência em proventos de aposentadoria concedida em 01.07.2021. 

Por outro lado, quanto às ocorrências de pagamentos da Gratificação de Raio X em 
percentuais irregulares, nenhuma nova ocorrência foi identificada desde a folha do mês de 
julho/2004. Todos os pagamentos dessa Gratificação em montantes superiores a 10% do 
provento básico ocorrem há mais de quinze anos no Siape e decorrem, principalmente, da 
ausência de atuação da SGP/SEDGG/ME e dos gestores de pessoal das Unidades examinadas 
para a correção desses pagamentos, conforme descrito no Achado nº 2. 

De qualquer forma, independentemente da ausência de novas ocorrências relacionadas a 
percentuais irregulares, verificou-se que a restrição sistêmica adotada pela SGP/SEDGG/ME 
também é eficaz para prevenir novos pagamentos da Gratificação de Raio X com valores 

 

16 Com a exclusão da Gratificação de Raio X da base de cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS, o artigo 
1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, com a redação dada pela Lei nº 10.887/2004, passou a vedar a incorporação 
da Gratificação de Raio X nos proventos das aposentadorias concedidas com paridade entre ativos e inativos. 
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superiores ao limite estabelecido pelo artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991 e pela 
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão nº 763/2006-Plenário. 

Conclui-se, portanto, pela eficácia da restrição sistêmica adotada no Siape pela 
SGP/SEDGG/ME para a prevenção de novas ocorrências de incorporações ou de pagamentos 
indevidos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou pensões civis com 
paridade entre ativos e inativos.   
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RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/SEDGG/ME): 

1 - Emitir orientações aos órgãos integrantes do Sipec quanto aos procedimentos de apuração 
e de correção: (a) das incorporações da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria 
que contrariam o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998 e no artigo 4º, § 1º, 
inciso XXII, da Lei nº 10.887/2004, bem como o entendimento firmado por meio da Nota 
Técnica nº 6/2018-MP; e (b) dos pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria que ultrapassam o limite estabelecido pelo artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.270/1991 
e que contrariam o princípio da paridade entre ativos e inativos e a reiterada jurisprudência 
do TCU, a exemplo do Acórdão nº 763/2006-Plenário. 

2 - Revisar a metodologia de comunicação com os gestores das Unidades integrantes do Sipec, 
quanto à tempestividade e à eficácia, quando da divulgação de novas interpretações 
decorrentes da vigência de normas legais que modifiquem entendimentos em matéria de 
pessoal civil, com o objetivo de direcionar a divulgação desses entendimentos aos gestores 
que efetivamente forem impactados por essas novas interpretações. Recomenda-se que essa 
nova metodologia, decorrente dessa revisão, seja formalizada em regulamento ou norma 
interna da Secretaria. 

Achados n° 1 e 217 

 

  

 

17 As ocorrências de pagamentos indevidos serão encaminhadas às Unidades examinadas para apuração e 
correção, por meio do módulo de auditoria contínua do Sistema e-AUD da CGU. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a legalidade dos pagamentos destacados da 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias com paridade entre ativos e inativos, 
exclusivamente, quanto à aderência ao entendimento firmado pelo órgão central do Sipec, 
por meio da Orientação Normativa Segep/MP nº 6/2018-MP, nas incorporações dessa 
Gratificação em proventos das aposentadorias concedidas a partir de 19.07.2012, e quanto à 
observância do valor máximo de pagamento dessa Gratificação previsto no artigo 12, §§ 2º e 
3º, da Lei nº 8.270/1991, em conformidade com as jurisprudências do TCU e do STF e com o 
princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos. Objetivou-se, também, verificar a 
eficácia das eventuais restrições sistêmicas adotadas pelo órgão central do Sipec para prevenir 
ou restringir novas ocorrências de pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadorias. 

Os testes aplicados a fim de verificar a legalidade dos pagamentos destacados da Gratificação 
de Raio X em proventos de aposentadorias evidenciaram: 

a) 213 incorporações da Gratificação de Raio X em proventos que contrariam o disposto no 
artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, no artigo 4º, § 1º, inciso XXII, da Lei nº 10.887/2004 
e na Nota Técnica nº 6/2018-MP, do órgão central do Sipec. Esse quantitativo representa 
41,92% do total de incorporações dessa Gratificação em aposentadorias concedidas a partir 
de 19.07.2012, que foram identificadas em março/2021. Em outubro/2021, essas 
incorporações indevidas da Gratificação de Raio X acarretaram pagamentos indevidos no 
montante de R$ 98.092,14; e 

b) 185 pagamentos destacados da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou 
de pensões civis que contrariam o disposto no artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991 e o 
princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos. Esse quantitativo representa 
5,29% do total de pagamentos dessa Gratificação em proventos no Siape no mês de 
março/2021. Em outubro/2021, esses pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X 
totalizaram R$ 188.704,05. 

Por outro lado, por meio de consultas realizadas no Siape foi possível confirmar a eficácia da 
restrição sistêmica implantada pela SGP/SEDGG/ME para prevenir novas ocorrências de 
incorporações ou de pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadorias com paridade entre ativos e inativos, não obstante a intempestividade de sua 
implementação, o que contribuiu para a ocorrência de 90,94% das incorporações indevidas 
dessa Gratificação identificadas pela CGU em aposentadorias concedidas a partir de 
19.07.2012. 

Verificou-se que as ocorrências de incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadorias decorrem da atuação intempestiva e insuficiente da 
SGP/SEDGG/ME na prevenção e na correção dessas ocorrências, bem como da aparente má-
fé de gestores das Unidades integrantes do Sipec que, mesmo após o conhecimento do teor 
da Nota Técnica nº 6/2018-MP, não revisaram as incorporações da Gratificação de Raio X em 
desacordo com o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998. 
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Verificou-se, também, que as ocorrências de pagamentos destacados da Gratificação de Raio 
X em proventos de aposentadoria com valores superiores ao limite estabelecidos pelo artigo 
12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991 decorrem da ausência de atuação da SGP/SEDGG/ME para 
a correção desses pagamentos, assim como da aparente má-fé de gestores das Unidades 
integrantes do Sipec que cumprem de forma intempestiva ou que, simplesmente, 
descumprem a obrigação funcional de apurar e de corrigir, de forma imediata, esses 
pagamentos da Gratificação de Raio X que contrariam o princípio constitucional da paridade 
entre ativos e inativos e as reiteradas jurisprudências do TCU e do STF.  

Recomendou-se à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/SEDGG/ME) a 
emissão de orientações às Unidades integrantes do Sipec sobre os procedimentos de 
apuração e de correção das ocorrências de incorporações e de pagamentos indevidos de 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias, assim como a revisão da metodologia 
de comunicação com os gestores de pessoal das Unidades integrantes do Sipec quanto à 
tempestividade e à eficácia. 

Como resultados das recomendações emitidas, espera-se: (a) a economia com os pagamentos 
da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou pensões civis no valor mensal 
de R$ 286.796,19, ou quinquenal de R$ 18.641.752,35, quando considerado o 13º salário ou 
Gratificação Natalina; e (b) a revisão pela SGP/SEDGG/ME da metodologia de comunicação 
com as Unidades integrantes do Sipec, de forma a proporcionais maior tempestividade e 
eficácia nos procedimentos de correção de eventuais pagamentos indevidos de vantagens em 
proventos de aposentadoria e de pensão civil.  
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ANEXO 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE 
AUDITORIA 

Achado nº 1 (Incorporações irregulares da Gratificação de Raio X em proventos de 
aposentadoria). 

Achado nº 2 (Pagamentos da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias e de 
pensões civis em percentuais irregulares). 

Manifestação da SGP/SEDGG/ME quanto aos Achados nº 1 e 2: 

Em 21.12.2021, a SGP/SEDGG/ME apresentou os seguintes esclarecimentos: 

“3. A presente manifestação se pautará quanto aos itens 1 e 2 das recomendações, uma vez 
que adentra as competências regimentais deste Departamento de Centralização de Serviços 
de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos. 

4. Inicialmente, deve-se realizar considerações quanto ao argumento utilizado pela CGU no 
item Relatórios dos Exames de que “o órgão central do Sipec não emitiu orientações quanto 
à necessidade de revisão dos proventos das aposentadorias e das pensões civis concedidas a 
partir de 19.07.2012, que contrariassem o disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 
9.717/1998.”  

5. Sobre a presente temática, destaca-se sobre a organização da Administração Pública 
Federal a partir da edição do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, publicado com 
o objetivo de dinamizar a atuação do serviço público ao estabelecer que a organização estatal 
seria feita na forma de sistema, o que possibilitaria a uniformização da interpretação e 
aplicação da legislação, bem como a padronização de procedimentos e controles a serem 
realizados, visando, imperiosamente, a eficiência.  

6. Em decorrência de tal determinação legal, foi posteriormente editado o Decreto nº 
67.326,de 5 de outubro de 1970, em que se organizou a Administração de Pessoal do Serviço 
Civil do Poder Executivo na forma de Sistema, estabelecendo que todas as unidades 
organizacionais, de qualquer grau, incumbidas especificamente das atividades de 
administração de pessoal da Administração Direta e das Autarquias, integrariam o Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública Federal – Sipec.  

7. Conforme estabelece o texto do referido Decreto, as unidades integrantes dos sistemas 
permaneceriam subordinadas à autoridade máxima dos órgãos ou entidades, todavia, 
estariam sujeitas à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do 
órgão central do respectivo sistema. Assim, os órgãos setoriais e seccionais do Sipec vinculam-
se ao órgão central, que atualmente é esta Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.  
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8. No âmbito das competências institucionais desta Secretaria destaca-se a de realizar 
orientações, dirimir dúvidas, propor atos normativos, normas complementares e 
procedimentos para o cumprimento uniforme da legislação relacionada as suas áreas de 
competência, nos termos do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019.  

9. Pois bem, atualmente a sistemática de consulta ao órgão central do Sipec, relativa à 
legislação de recursos humanos, está prevista na Orientação Normativa nº 7, de 17 de outubro 
de 2012, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais, 
seccionais e correlatos do Sistema de Pessoal Civil, quando da realização de consultas à 
Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (hoje leia-
se esta Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia), 
relacionadas à orientação e ao esclarecimento de dúvidas concernentes à aplicação da 
legislação de recursos humanos.  

10. Portanto, os órgãos setoriais, seccionais e correlatos do Sipec, quando da realização de 
consultas a esta Secretaria, relacionadas à orientação e ao esclarecimento de dúvidas 
concernentes à aplicação da legislação de recursos humanos, devem fazer constar dos autos 
a prévia análise do órgão setorial, bem como outros requisitos ora descritos na 
supramencionada IN.  

11. Do exposto até o momento, verifica-se que este órgão central do Sipec tem por 
competência orientar os órgãos e entidades que lhes são vinculados, quanto à aplicação da 
legislação de pessoal, orientação quanto às dúvidas pontuais, todavia, a prerrogativa de 
proferir e cumprir as orientações dos órgãos de controle, principalmente aquelas de efeito 
imediato, permanece com o órgão ao qual o servidor se vincula, que possuem a competência 
e responsabilidade para a análise e correção das ocorrências tidas como irregulares pelos 
órgãos de controle.  

12. Reforçando tal entendimento, observa-se que o próprio Decreto nº 67.326, de 1970, 
estabelece que a integração do órgão de pessoal ao Sipec não retira a subordinação da 
unidade do órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados, sendo que estes 
possuem a competência e a responsabilidade para análise e cumprimento das recomendações 
advindas do poder-dever de autotutela que a Administração tem sobre os seus próprios atos.  

13. Ademais, não se pode esquecer do direito de autotutela conferido à Administração 
Pública, que deve rever os seus atos quando eivados de vícios de legalidade, nos termos da 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999: 

[...] 

14. Desta feita, constata-se que a exclusão da Gratificação de Raio X da base de cálculo das 
contribuições previdenciárias do RPPS, bem como a sua repercussão nos cálculos dos valores 
das pensões civis estatutárias, foram devidamente divulgadas pelo órgão central do Sipec por 
meio da Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 15 de outubro de 2014, 
procedente de questionamento pontual de um órgão. Vejamos: 
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13. Isto posto, entende-se que se encontra alinhada com os ditames constitucionais e legais 
a sistemática adotada pelo sistema SIAPE em não permitir a inclusão da Gratificação de Raio 
X no cálculo da pensão vitalícia, em face de que tal parcela não integra a estrutura 
remuneratória do cargo efetivo ocupado por servidor público federal, em outras palavras, 
não há base legal que justifique alterações no SIAPE para essa finalidade e assegure 
sustentação jurídica a incorporação desta gratificação ao benefício da pensão. 

15. Assim, não há que justificar que houve ausência de manifestação expressa para o gestor 
revisar os autos conferido em desacordo com o normativo, uma vez que esta atividade é 
intrínseca à gestão pública, bem como não ser uma praxe deste órgão central quando realiza 
orientação em consultas pontuais dos órgãos do Sipec. 

16. Não se pode esquecer, ainda, que há ato normativo deste órgãos central, in casu, a 
Orientação Normativa nº 4, de 2013, que orienta os órgãos quanto aos procedimentos a 
serem adotados pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 
Federal, para a regularização de dados financeiros e cadastrais de servidores, aposentados e 
beneficiários de pensão civil.  

17. Sendo que as manifestações mais relevantes deste órgão central podem ser encontradas 
no SIGEPE LEGIS, sistema de consulta de atos normativos da Administração Pública Federal 
que é um portal de pesquisa de legislação sobre recursos humanos, no endereço eletrônico 
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br.  

18. Portanto, por dever legal, é cediço que os órgãos devem rever os seus atos quando eivados 
de vícios, bem como há normativos deste órgão central disciplinando quando deveriam ser 
realizadas as alterações, fato que demonstra não alinhado o argumento do órgão de controle 
interno de que “não houve orientação quanto à necessidade de revisão dos proventos das 
aposentadorias e das pensões civis concedidas a partir de 19.07.2012, que contrariassem o 
disposto no artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998” com o contexto normativo deste órgão 
central, posto que essa não se fazia necessária, se os órgãos do Sipec cumprissem suas 
competências legais. 

19. Com isso, afasta-se qualquer tentativa de justificativa de omissão na correção de 
incorporações tidas como irregulares em face da possível ausência de orientação do órgão 
central, primeiro por que já havia sido realizada a análise devida nos termos da Nota Técnica 
nº158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; segundo que tal orientação foi devidamente 
publicada nos canais de comunicação oficiais do órgão central; e por último devido à 
obrigatoriedade funcional de os gestores das Unidades integrantes do Sipec “aplicar a 
legislação de pessoal vigente em estrita conformidade com a exegese e com as orientações, 
normas e procedimentos emanados do órgão central desse Sistema” e rever os seu atos 
quando eivados de vícios.  

20. No tocante à recomendação para que esta Secretaria adote o procedimento de comunicar, 
formalmente, ao Tribunal de Contas da União - TCU os entendimentos firmados sobre 
matérias de pessoal civil, com reflexos na análise da legalidade de atos de concessão de 
aposentadoria e de pensão civil, em especial quando esses entendimentos não estiverem 
sendo adotados por aquele Tribunal, mister destacar que os entendimentos proferidos por 
esta Secretaria não vinculam o TCU, que possui competência constitucional de sistema de 
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controle externo, exercido por órgão autônomo, independente da Administração, não 
participando, portanto, dos atos por ela praticados, cabendo-lhe, entre as funções reservadas 
pela Constituição, exercer a da fiscalização. No exercício de sua fiscalização impõe-se-lhe o 
dever de verificar se os atos praticados pela Administração o foram na conformidade da lei, e 
esta verificação deve ser feita de forma abrangente, envolvendo diversos aspectos.  

21. Ademais, quando há divergência de entendimentos sobre a temática previdenciária entre 
o TCU e esta Pasta Ministerial, este órgão central do Sipec, no cumprimento de sua 
competência legalmente estabelecida, encaminha expediente à sua consultoria jurídica 
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN) para a melhor solução do caso e posterior 
pronunciamento conclusivo acerca do tema com a emissão de orientação aos órgãos 
integrantes do Sipec.  

22. Devem-se ressaltar que as manifestações deste órgão central são vinculantes aos órgãos 
do Poder Executivo federal até que o Tribunal de Contas da União se manifeste em sentido 
contrário a determinado órgão ou que haja expressa determinação para este órgão central.  

23. Dessa forma, não se mostra factível que uma unidade jurisdicionada tenha que realizar o 
encaminhamento de todas as suas manifestações ao órgão de controle, o que se mostra uma 
inversão de competências, bem como aquela Corte de Contas não faz análise de controle 
prévio de atos administrativo, e por não ser esta Secretaria uma dos signatários que podem 
realizar consultas ao Tribunal, nos termos do art. 264 do seu Regimento Interno. 

[...] 

24. Isto posto, em relação à recomendação nº 1, em que pese haja determinação para os 
órgãos reverem os atos quando eivados de ilegalidade, nos termos do art. 53 a 55, da Lei nº 
9.784, de 1999, e de haver normativos que disciplinam a forma de revisão dos atos, entende-
se prudente a sua adoção no âmbito desta Secretaria. Por sua vez, entende-se não factível de 
ser realizada a aplicação da recomendação nº 2, pelos argumentos apresentados nos itens 21 
a 24 deste expediente.”. 

Análise da equipe de auditoria 

A manifestação da SGP/SEDGG/ME não tem respaldo nos achados desta auditoria, conforme 
será demonstrado a seguir. 

A) Quanto à intempestividade e à insuficiência da atuação da SGP/SEDGG/ME 

Sobre a inclusão da Gratificação de Raio X nas bases de cálculo dos benefícios previdenciários 
do RPPS, a SGP/SEDGG/ME divulgou entendimentos ou orientações às Unidades integrantes 
do Sipec por meio da Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 15.10.2014, 
e da Nota Técnica nº 6/2018-MP, de 02.01.2018. 

A Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP objetivou esclarecer aos gestores das 
Unidades integrantes do Sipec os motivos pelos quais a Gratificação de Raio X deixou de ser 
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considerada pelo Siape no cálculo automático do valor do benefício de pensão civil do servidor 
que falece em atividade, conforme demonstra o sumário executivo desse documento: 

1. Por intermédio do Despacho/BpdO/DINOR/COLEP/CGESP/SAA/SE/MS/Nº 540/2014, 

fl. 32, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde solicita exame e 

providências no sentido de adequação do SIAPE, para possibilitar a inclusão da Gratificação 

de Raio X no cálculo do benefício de pensão.  

2. Entende-se que se encontra alinhada com os ditames constitucionais e legais a sistemática 

adotada pelo sistema SIAPE em não permitir a inclusão da Gratificação de Raio X no cálculo 

da pensão vitalícia, uma vez que tal parcela não integra a estrutura remuneratória do cargo 

efetivo ocupado por servidor público federal, em outra palavras, inexiste amparo legal que 

justifique alterações no SIAPE para essa finalidade e assegure sustentação jurídica a 

incorporação desta gratificação ao benefício da pensão. 

Verifica-se, portanto, que, na época da emissão da Nota Técnica 
nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, o Siape já possuía restrição sistêmica para impedir 
a inclusão indevida da Gratificação de Raio X no cálculo dos benefícios de pensão civil de 
servidores que falecessem em atividade. 

Ao contrário do que foi afirmado na manifestação da SGP/SEDGG/ME, a Nota Técnica 
nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP oportunizou aos gestores das Unidades integrantes 
do Sipec duas conclusões erradas: 

1ª) a conclusão de que o Siape possuía restrições sistêmicas adequadas e suficientes para 
vedar a inclusão indevida da Gratificação de Raio X nos cálculos dos valores dos benefícios 
previdenciários do RPPS: verificou-se que a SGP/SEDGG/ME somente incluiu efetiva restrição 
sistêmica no Siape para vedar a incorporação irregular dessa Gratificação em proventos de 
aposentadorias com paridade entre ativos e inativos em maio/2018; e 

2ª) a conclusão de que inexistiam ocorrências de pagamentos indevidos dessa Gratificação em 
proventos de aposentadorias ou de pensões civis: até a emissão da Nota Técnica 
nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, em 15.10.2014, verificaram-se 54 ocorrências de 
incorporações indevidas dessa Gratificação em proventos de aposentadorias ou de pensões 
civis. Após a emissão dessa Nota Técnica, outras 167 ocorrências foram identificadas no Siape 
até a efetiva implantação de restrição sistêmica em maio/2018. 

Por outro lado, a Nota Técnica nº 6-2018-MP objetivou esclarecer dúvida quanto à legalidade 
da incorporação da Gratificação de Raio X nos proventos das aposentadorias concedidas com 
direito à paridade entre ativos e inativos. 

Assim, por meio dessa Nota Técnica, a SGP/SEDGG/ME divulgou os seguintes entendimentos 
e orientações: 

12. Na oportunidade, cabe destacar que este Órgão Central do SIPEC já adotou as premissas 
estabelecidas pelo então Ministério da Previdência Social ao concluir, por intermédio da 
Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, pela impossibilidade da Gratificação 
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de Raio-X integrar os proventos de aposentadoria [sic18]. 
13. Assim, vale reforçar que a Gratificação de Raio X poderá integrar os proventos 
calculados utilizando-se média aritmética simples dos salários de contribuição ao PSS 
(fundamentos legais para aposentadoria: artigo 40 da Constituição Federal/88 ou artigo 2º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003). Dessa forma, permanece vedada a sua 
incorporação às regras que tenham por critério a paridade/integralidade (artigos 6º e 6º -A 
da Emenda nº 41, de 2003 ou artigo 3º da Emenda nº 47, de 2005) por tal vantagem não 
integrar a estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, em face das 
determinações da Lei nº 9.717, de 27/11/98, que dentre outras disposições veda a inclusão, 
nessas aposentadorias, das parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão e que estabelece a competência 
do então Ministério da Previdência Social, atribuição transferida para o Ministério da 
Fazenda, para orientar, supervisionar e acompanhar os regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, e dos fundos a que se refere o artigo 6º da referida lei (artigo 9º ). 
14. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento da presente Nota Técnica à 
consideração do Senhor Diretor do Departamento de Remuneração e Benefícios - 
Substituto e à aprovação do Senhor Secretário de Gestão de Pessoas, com posterior 
encaminhamento à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações, para conhecimento e providências complementares, 
com cópia da presente manifestação ao Departamento de Legislação e Provimento de 
Pessoas, para adequações no sistema SIAPE que se fizerem necessárias.”. 

A Nota Técnica nº 6/2018-MP atingiu seu objetivo, pois, embora de forma intempestiva, a 
SGP/SEDGG/ME divulgou entendimento no sentido da irregularidade da incorporação da 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias com paridade entre ativos e inativos. 
Além disso, essa Nota Técnica, enfim, motivou a implantação de restrição no Siape para 
impedir a incorporação automática dessa Gratificação nos proventos de aposentadorias, o 
que ocorreu em maio/2018. 

Contudo, reafirma-se, a SGP/SEDGG/ME não emitiu nenhuma orientação específica aos 
gestores das Unidades integrantes do Sipec quanto à revisão dos atos de incorporação da 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias que contrariassem o entendimento 
firmado por meio da Nota Técnica nº 6/2018-MP, embora a divulgação desse entendimento, 
assim como a correspondente restrição sistêmica no Siape, tenham ocorrido após mais de 
cinco anos da revogação tácita do direito àquela incorporação. Por meio deste trabalho de 
auditoria, verificaram-se 211 incorporações irregulares da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadorias concedidas em datas anteriores à publicação da Nota Técnica nº 
6/2018-MP (86,83% das ocorrências identificadas pela CGU). 

Por fim, ressalta-se que tanto a Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP quanto 
a Nota Técnica nº 6/2018-MP divulgaram entendimentos que fundamentaram o Achado nº 1 
deste Relatório, que trata da revogação tácita do direito de os servidores incorporarem a 
Gratificação de Raio X no cálculo dos proventos de aposentadorias e de pensões civis a partir 
de 19.07.2012. 

 

18 Considera-se importante destacar que a Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP concluiu pela 
ilegalidade da inclusão da Gratificação de Raio X na base de cálculo do valor da pensão civil de servidor que falece 
em atividade. Essa pensão é concedida sem paridade entre ativos e inativos. 



 

36 
 

Embora tenha sido requerido por meio de Solicitação de Auditoria, a SGP/SEDGG/ME não se 
manifestou quanto à divulgação de quaisquer orientações aos órgãos integrantes do Sipec 
sobre a correção da irregularidade descrita no Achado nº 2 deste Relatório, que trata dos 
pagamentos da Gratificação de Raio X com valores superiores ao montante de 10% do 
provento básico, nos termos do artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.270/1991 e da reiterada 
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão nº 763/2006-Plenário. 

B) Quanto à ausência de atuação dos gestores das Unidades integrantes do Sipec 

Concorda-se com a manifestação da SGP/SEDGG/ME no sentido de que os gestores das 
Unidades integrantes do Sipec têm a obrigação funcional de aplicar a legislação de pessoal 
vigente em estrita conformidade com a exegese e com as orientações, normas e 
procedimentos emanados do órgão central desse Sistema, além de corrigir, de forma 
imediata, as ilegalidades, erros e omissões constatadas no cadastro e na folha de pagamentos 
do Siape. Essas obrigações funcionais estão previstas no artigo 6º, incisos V e XI, da Portaria 
nº 978, de 29/03/1996, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
(Mare), que estabelece as competências dos gestores das Unidades integrantes do Sipec 
quando às operações de inclusão ou exclusão de pagamentos no Siape.  

A previsão legal dessas atribuições funcionais, entretanto, não deve limitar a atuação da 
SGP/SEDGG/ME como órgão central do Sipec. 

Conforme dispõe o artigo 138, incisos III e VI, do Decreto nº 9.74519, de 08.04.2019, à 
SGP/SEDGG/ME, como órgão central do Sipec, compete: 

Art. 138. [...] 
III – exercer a competência normativa e orientadora em matéria de pessoal civil no âmbito 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 
[...] 
VI – acompanhar o monitoramento da qualidade da folha de pagamentos dos órgãos do 
Sipec e, na hipótese de omissão do órgão setorial ou seccional responsável, determinar a 
regularização de pagamentos incorretos ou indevidos e a correção de erros nas folhas de 
pagamento de pessoal civil da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional; 

Embora tenha sido intempestiva na implantação de restrição sistêmica no Siape para prevenir 
incorporações indevidas da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadoria, a 
SGP/SEDGG/ME não realizou o monitoramento dos pagamentos dessa Gratificação que 
contrariassem o entendimento firmado por meio da Nota Técnica nº 6/2018-MP, nem 
determinou a regularização desses pagamentos aos gestores das Unidades integrantes do 
Sipec.  

 

19 Desde o início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012, as competências previstas no artigo 138, incisos 
III e VI, do Decreto nº 9.745/2019 também estavam previstas nas seguintes normas: artigo 23, incisos III, X e XI, 
do Decreto nº 7.675, de 20.01.2012; artigo 26, incisos III e XI, do Decreto nº 8.189, de 21.01.2014; artigo 36, 
incisos III, VII e VIII, do Decreto nº 8.578, de 26.11.2015; artigo 25, incisos III, VII e VIII, do Decreto nº 8.818, de 
21.07.2016;  artigo 24, incisos III e VI, do Decreto nº 9.035, de 20.04.2017; artigo 132, incisos III e VI, do Decreto 
nº 9.679, de 02.01.2019. 
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No exercício de suas competências como órgão central do Sipec, a SGP/SEDGG/ME deve atuar 
de forma proativa, antecipando a resolução de ocorrências que possam acarretar prejuízos ao 
erário. Entre essas ocorrências, destaca-se o descumprimento daquelas obrigações funcionais 
dos gestores das Unidades integrantes do Sipec, previstas no artigo 6º, incisos V e XI, da 
Portaria nº 978/1996, do extinto Mare, em decorrência de fatores de natureza administrativa 
ou gerencial. 

Entre os fatores de natureza administrativa, destacam-se a insuficiência e a rotatividade de 
servidores que atuam na gestão de pessoas das Unidades integrantes do Sipec e a ausência 
de adequada e suficiente capacitação desses servidores, diante da multiplicidade de normas 
e de entendimentos sobre as matérias de pessoal civil. 

Sobre esses fatores, os gestores da UFBA se manifestaram, em 18.06.2021, nos seguintes 
termos: 

Contudo, chama atenção o fato de a legislação, devido aos seus diversos níveis de 
fragmentação e atualização (Constituição, Leis, Decretos e outros itens infralegais), não 
permitirem uma apropriação de todas as regras e entendimentos vigentes para 
determinados assuntos, a exemplo do ato de concessão de aposentadoria, reconhecido 
pelas Cortes de Contas como ato de natureza complexa.  
Isto, porque, diversas elucidações de casos singulares só se tornam possíveis a partir de 
Notas Técnicas (ou similares) expedidas pelos Órgãos Central e Setorial do Sistema de 
Pessoal Civil (SIPEC) sem que haja uma ampla divulgação desse material por parte do seu 
emissor aos Órgãos Seccionais que operam essas concessões. Assim, em muitos casos, por 
mais que a capacitação ocorra, a atualização de determinados normativos superpõe 
rapidamente um treinamento anterior e sem que haja uma divulgação ativa por parte dos 
demais Órgãos Integrantes do SIPEC. 
Cabe registrar também que o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), na 
concessão de determinados benefícios, como é o caso das aposentadorias, não conta com 
parametrizações automáticas conforme a legislação vigente, de modo a limitar 
sistemicamente as implantações com base nos contornos trazidos pelas normas. 
Por outro lado, reforçamos que a capacitação fornecida (para legislação e para operação de 
Sistemas) depende sempre de esforços (inclusive orçamentários) do Órgão local e, quando 
não proferida por servidores mais experientes do quadro, é realizada por meio de 
prestadores de serviços especializados no assunto, não necessariamente decorrendo de 
cursos fornecidos pela Administração Pública. Também, a rotatividade das equipes, seja 
pelo desligamento do serviço público por inatividade ou por exoneração, seja por 
remanejamento interno, pode resultar em tempo maior de apropriação das regras pelos 
novos servidores ingressantes. 

Ainda sobre os fatores de natureza administrativa, os gestores da UFRGS se manifestaram, em 
15.07.2021, nos seguintes termos: 

Reafirmamos que esta Superintendência de Gestão de Pessoas não dispõe de equipe 
especializada na prestação de apoio jurídico direcionado especificamente a pesquisa, 
leitura e análise de legislações, especialmente à época dos fatos apontados, da mesma 
forma que não possui, em sua estrutura, setor com a atribuição específica para realizar 
controle interno quanto às atividades executadas. 

Entre os fatores de natureza gerencial, destaca-se a aparente má-fé de gestores de Unidades 
integrantes do Sipec que, mesmo após o conhecimento dos entendimentos divulgados pela 
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SGP/SEDGG/ME, cumprem de forma intempestiva ou, simplesmente, descumprem essas 
orientações emitidas pelo órgão central do Sipec. 

Cita-se, como possível exemplo dessa causa, a seguinte manifestação dos gestores da UFRGS 
que, mesmo após duas comunicações da CGU quanto ao teor da Nota Técnica nº 6/2018-MP, 
durante a execução do trabalho de auditoria, apresentaram a seguinte manifestação em 
15.07.2021: 

Desta forma, reiteramos as informações apresentadas (evento 2954921) acerca de 
realização, anterior, de consulta à legislação que trata da matéria e verificação por este 
Departamento sobre o assunto, e que não foram encontrados registros de comunicação por 
parte do Ministério da Economia por meio do Órgão Central do SIPEC, através do sistema 
de mensagens do SIAPE, bem como quaisquer outras formas de notificação, acerca de 
temática relativa à área de gestão de pessoas, que motivasse a adoção dos procedimentos 
expostos na Solicitação de Auditoria em tela, considerando-se, principalmente, que esse 
tipo de alteração de pagamentos, normalmente, é comunicado pela SGP/ME, que verifica 
as aplicações e os impactos das legislações de pessoal e comunica, para conhecimento de 
todos os órgãos setoriais e seccionais e adoção de providências. 
[...] 
Por fim, informamos que não foram identificados documentos ou normas que pudessem 
vir a respaldar as ocorrências de eventuais pagamentos apontados como indevidos a título 
de Gratificação de Raio X, identificados no sistema SIAPE pela CGU. 

No exercício de suas competências como órgão central do Sipec, a SGP/SEDGG/ME não pode 
desconsiderar a possível ocorrência desses fatores ensejadores de descumprimento daquelas 
obrigações funcionais dos gestores das Unidades integrantes do Sipec, previstas no artigo 6º, 
incisos V e XI, da Portaria nº 978/1996, do extinto Mare, sob pena de acarretar prejuízos 
irreparáveis ao erário. 

C) Quanto à necessidade de uniformização dos procedimentos de correção das ocorrências 
de pagamentos indevidos da Gratificação de Raio X 

A ausência de orientação específica da SGP/SEDGG/ME, quanto à revisão dos atos de 
incorporação da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias concedidas antes da 
implantação da restrição sistêmica no Siape, em maio/2018, foi citada como a causa das 
ocorrências do Achado nº 1 pelos gestores de quatro Unidades auditadas.  

Além dos gestores da UFRGS, cuja manifestação datada de 15.07.2021 já foi transcrita 
anteriormente, essa causa das ocorrências de pagamentos indevidos foi citada pelos gestores 
da UFRN, do CTI/MCTI e do HFSE: 

Diante do conhecimento da Nota Técnica nº 6/2018-MP foi consultada a Procuradoria 
Jurídica desta Universidade acerca da aplicação jurídica da aludida nota técnica quanto à 
incorporação de raios-x. A Procuradoria, no Parecer nº 160/2019/RMCR/PGF/PFRN/AGU 
posicionou-se pela impossibilidade de incorporação em virtude de ausência de amparo 
jurídico frente à expressa vedação da gratificação de Raio-X integrar os proventos de 
aposentadoria. 
No entanto, à época, não houve orientação quanto a necessidade de revisão da 
aposentadoria dos servidores que já tinham se aposentado com a gratificação de raios-x 
nesse interstício, ou seja, que foi incorporada depois da vigência da Lei nº 12.688, de 
18/07/2012 até a data do posicionamento da Procuradoria. [manifestação dos gestores da 
UFRN em 21.07.2021] 
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Em 2019, tomamos conhecimento da Nota Técnica nº 6/2018-MP, porém visto que esta não 
vinculou a necessidade de revisão dos atos anteriores à sua publicação, não vislumbramos 
à época que deveríamos reavaliar de ofício os atos já referendados pelos órgãos de controle. 
[manifestação dos gestores do CTI/MCTI em 07.07.2021] 

Esta Unidade Pagadora suprimiu a implantação da rubrica SIAPE nº 00038 relativa a 
Gratificação de Raio X, em folha de pagamento por consequência da Nota Técnica nº 
6/2018-MP, de 02/01/2018, através da qual o Sistema Integrado de Pessoal Civil –SIPEC - 
comunicou aos Órgãos a ele vinculados acerca da ilegalidade da incorporação da 
Gratificação de Raio X aos proventos de aposentadoria. 
Importa esclarecer que, as normativas acima elencadas não fizeram menção aos atos 
revisionais nas aposentadorias já concedidas, [...] 
Assim, tendo em vista que esta UPAG é um departamento executivo cujas funções advém 
do comando hierárquico do órgão SIPEC e da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas 
(COGEP/DF), não foi recebido qualquer Diligência determinando a exclusão da mencionada 
rubrica no contracheque dos servidores relacionados. [manifestação dos gestores do HFSE 
em 18.06.2021] 

Já em relação ao Achado nº 2, a ausência de orientação da SGP/SEDGG/ME foi citada como a 
causa das ocorrências pelos gestores de duas Unidades auditadas. 

Além dos gestores da UFRGS, essa causa foi citada pelos gestores do IFBA na seguinte 
manifestação datada de 20.07.2021: 

Como a situação da servidora se manteve a mesma no decorrer de todos esses anos, 
acreditamos que a Administração do IFBA não havia identificado a necessidade de correção 
da Gratificação em virtude de acreditar que a parametrização automática do SIAPE no 
decorrer desses anos estava correta (visto que, como já citado, a servidora é aposentada 
com paridade) e também por haver desconhecimento até então da necessidade de correção 
do percentual de Gratificação, em virtude da jurisprudência do STF. Este Diretor de Gestão 
de Pessoas desconhecia até então a jurisprudência e os julgados apresentados sobre o 
tema. 

Segundo o artigo 138, inciso VI, do Decreto nº 9.745/2019, a SGP/SEDGG/ME possui a 
competência de determinar a regularização de pagamentos incorretos ou indevidos e a 
correção de erros nas folhas de pagamento de pessoal civil da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, na hipótese de omissão do órgão setorial ou seccional 
responsável pela execução de folhas de pagamento dos órgãos integrantes do Sipec. 

Este trabalho de auditoria identificou 398 ocorrências de pagamentos irregulares da 
Gratificação de Raio X que acarretaram pagamentos indevidos no montante de R$ 286.796,19 
no mês de outubro/2021, sendo 213 incorporações da Gratificação de Raio X em proventos 
de aposentadorias que contrariam o disposto na Nota Técnica nº 6/2018-MP e 185 
pagamentos dessa Gratificação que contrariam o disposto no artigo 12, §§ 2º e 3º, da Lei 
nº 8.270/1991. 

Para cumprir a competência prevista no artigo 138, inciso VI, do Decreto nº 9.745/2019, a 
SGP/SEDGG/ME deve emitir orientações específicas aos órgãos integrantes do Sipec para a 
correção dessas ocorrências de pagamentos irregulares da Gratificação de Raio X em 
proventos de aposentadoria, objetivando a uniformização de procedimentos, inclusive quanto 
aos seguintes assuntos: 
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1º) reposição ao erário dos valores pagos indevidamente: a SGP/SEDGG/ME deve avaliar a 
aplicabilidade dos requisitos para a dispensa da reposição ao erário dos valores 
indevidamente pagos a título da Gratificação de Raio X, previstos no artigo 3º, § 4º, da 
Orientação Normativa Segep/MP nº 5, de 21.02.2013. Durante a execução da auditoria, 
verificaram-se divergências de entendimento sobre essa matéria entre os gestores das 
Unidades auditadas; e 

2º) manutenção dos pagamentos irregulares nos casos de decadência do direito de 
autotutela: a SGP/SEDGG/ME deve avaliar a aplicabilidade do procedimento estabelecido pelo 
TCU no item 9.2.1.3 do Acórdão nº 565/2021-Plenário aos pagamentos irregulares da 
Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias cujos atos de concessão tivessem sido 
julgados legais ou considerados tacitamente registrados por aquele Tribunal há mais de cinco 
anos. Por meio desse Acórdão, o TCU determinou que os pagamentos irregulares fossem 
transformados em vantagens pessoais nominalmente identificadas (VPNI), sujeitas 
exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais e imunes a posteriores 
absorções de valores. Segundo o TCU, essa transformação em VPNI evitaria futuros aumentos 
da despesa irregular, decorrentes das parametrizações utilizadas no Siape, ao mesmo tempo 
em que preservaria o valor nominal da rubrica para aqueles cujos atos concessórios 
encontram-se plenamente aperfeiçoados e não mais passíveis de revisão de ofício.  

D) Quanto à recomendação para comunicação dos entendimentos firmados ao TCU 

Ao contrário do que foi afirmado pela SGP/SEDGG/ME, em nenhum momento, a CGU cogitou 
emitir recomendações àquela Secretaria que desconsiderassem a autonomia do TCU no 
exercício de sua competência normativa e orientadora em matéria de pessoal civil. A CGU não 
afirmou que o TCU integra o campo de atuação do órgão central do Sipec, motivo pelo qual é 
desprovida de qualquer fundamento fático a alegação da SGP/SEDGG/ME de que a CGU 
pretendeu criar uma “inversão de competências” entre o órgão central do Sipec e aquele 
Tribunal. Por fim, a CGU também não cogitou recomendar à SGP/SEDGG/ME a adoção de 
procedimentos que contrariassem o disposto no artigo 264 do Regimento Interno do TCU. 

A recomendação preliminar proposta pela CGU à SGP/SEDGG/ME possuía a seguinte redação: 

Adotar o procedimento de comunicar, formalmente, ao Tribunal de Contas da União os 
entendimentos firmados sobre matérias de pessoal civil, com reflexos na análise da 
legalidade de atos de concessão de aposentadoria e de pensão civil, em especial quando 
esses entendimentos não estiverem sendo adotados por aquele Tribunal. 

Percebe-se que a recomendação era no sentido de que o órgão central do Sipec somente 
informasse o TCU sobre os entendimentos firmados em matéria de pessoal civil que tivessem 
reflexos na análise da legalidade dos atos de concessão submetidos a registro pelo TCU20, 

 

20 O artigo 71, inciso III, da CRFB/1988 estabelece que o TCU tem a competência de apreciar, para fins de registro, 
a legalidade dos atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões civis dos órgãos da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, ressalvadas as melhorias 
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 
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principalmente, quando esses entendimentos não fossem conhecidos ou adotados por aquele 
Tribunal de Contas. 

Durante a execução deste trabalho de auditoria, verificaram-se sete casos de decadência do 
direito de a União corrigir incorporações irregulares da Gratificação de Raio X em proventos 
de aposentadorias cujos atos já foram julgados legais pelo TCU há mais de cinco anos.  

Outros sessenta atos com incorporações irregulares da Gratificação de Raio X também foram 
julgados legais pelo TCU até outubro/2021. Para esses atos, entretanto, o direito de autotutela 
ainda não havia decaído até o encerramento desta auditoria21. 

A recente jurisprudência do TCU tem se consolidado no sentido de que o servidor público não 
possui direito de incorporar, em proventos de aposentadorias, vantagens estatutárias que não 
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias do RPPS. Citem-se como 
exemplos os Acórdãos nº 1.599/2019-Plenário e nº 565/2021-Plenário22, relativos à vantagem 
denominada “opção de função”, e os Acórdãos nº 2.902/2017-Plenário e nº 1.697/2018-
Plenário23, relativos ao Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei nº 13.464/2017. 

Verifica-se, portanto, que os entendimentos firmados pelo órgão central do Sipec por meio da 
Nota Técnica nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e da Nota Técnica nº 6/2018-MP estão 
em consonância com essa recente jurisprudência do TCU. 

Não obstante, aquele Tribunal continua a julgar legais atos de concessão com incorporações 
da Gratificação de Raio X em proventos de aposentadorias ou de pensões civis que contrariam, 
expressamente, o artigo 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/1998, com a redação dada pela Lei 
nº 10.887/2004, o que sinaliza que o TCU ainda não tomou conhecimento do teor daquelas 
Notas Técnicas emitidas pelo órgão central do Sipec. 

Em decorrência de suas competências em matéria de pessoal civil no âmbito das Unidades 
integrantes do Sipec, o alinhamento das atuações entre a SGP/SEDGG/ME e o TCU tem o 
condão de possibilitar maior efetividade nos procedimentos de correção de eventuais 

 

21 A decadência do direito de autotutela da Administração ocorre após cinco anos do registro do ato de concessão 
pelo TCU de forma efetiva, em conformidade com o artigo 260, § 2º, do Regimento Interno daquele Tribunal, ou 
de forma tácita, nos termos do Acórdão TCU nº 1.414/2021-Plenário. Consideram-se registrados, de forma 
efetiva, os atos julgados legais pelo TCU e, de forma tácita, os atos que, embora não julgados, tenham sido 
disponibilizados àquele Tribunal de Contas para julgamento há mais de cinco anos ininterruptos, nos termos da 
decisão de repercussão geral proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 636.553/RS. 
22 No Acórdão nº 565/2021-Plenário, o TCU firmou o seguinte entendimento: “Em síntese, a concessão da ‘opção’ 
após a edição da EC 20, passou a ser inconstitucional por dois motivos: em primeiro lugar, porque os proventos 
de aposentadoria não poderão ser superiores à remuneração percebida na atividade, e, depois, porque 
desrespeita o regime contributivo instituído pela inovação constitucional, pois sobre essa vantagem, inexistente 
na atividade, não houve incidência de contribuição previdenciária.”.  
23 O enunciado do Acórdão nº 1.697/2018-Plenário dispõe: “É indevido o pagamento aos inativos do bônus de 
eficiência e produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§ 1º, 3º 4º 
e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo, da base de 
cálculo de contribuição previdenciária.”.  
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pagamentos indevidos de vantagens em proventos de aposentadorias e de pensões civis. Por 
outro lado, a ausência desse alinhamento tem o condão de causar graves prejuízos ao erário. 

Assim, aquela recomendação preliminar da CGU objetivou aumentar a efetividade dos 
entendimentos firmados por meio do órgão central do Sipec, com reflexos na análise da 
legalidade dos atos de concessão submetidos a registro pelo TCU, por meio do 
estabelecimento de uma forma de comunicação entre a SGP/SEDGG/ME e aquele Tribunal de 
Contas. 

Ao final do trabalho, entretanto, concluiu-se que o cumprimento dessa recomendação não 
seria de fácil monitoramento, motivo pelo qual decidiu-se pela sua exclusão na versão final 
deste relatório de auditoria. 

E) Quanto à recomendação de revisão da metodologia de comunicação com os gestores das 
Unidades integrantes do Sipec 

Segundo a SGP/SEDGG/ME, as manifestações mais relevantes daquela Secretaria “podem ser 
encontradas no SIGEPE LEGIS, sistema de consulta de atos normativos da Administração 
Pública Federal que é um portal de pesquisa de legislação sobre recursos humanos”. 

Contudo, os resultados deste trabalho de auditoria comprovam que esse repositório de 
manifestações do órgão central do Sipec não tem sido suficiente para a plena eficácia dos 
entendimentos firmados pela SGP/SEDGG/ME em matéria de pessoal civil. 

Quando realiza uma consulta ao órgão central do Sipec para dirimir uma dúvida sobre matéria 
de pessoal civil, o gestor de um órgão setorial, seccional ou correlato desse mesmo Sistema 
obtém uma manifestação formal da SGP/SEDGG/ME que soluciona o caso fático que motivou 
a consulta. São exemplos dessa manifestação formal a Nota Técnica 
nº 158/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e a Nota Técnica nº 6/2018-MP. 

Os gestores das demais Unidades integrantes do Sipec, entretanto, não tiveram a mesma 
dúvida que motivou aquela consulta; alguns, eventualmente, sequer têm conhecimento de 
que aquele caso concreto que motivou a consulta também ocorre nas folhas de pagamento 
que executam.  

A SGP/SEDGG/ME deixa de cumprir plenamente sua competência orientadora24 quando 
considera ser suficiente, para a plena eficácia de um entendimento firmado em matéria de 
pessoal civil, a simples divulgação de um documento no “SIGEPE LEGIS”, contendo a resposta 
à consulta de uma única Unidade integrante do Sipec sobre dúvida relativa a um caso 
concreto25. 

 

24 A competência orientadora do órgão central do Sipec está atualmente prevista no artigo 138, inciso III, do 
Decreto nº 9.745/2019. 
25 Pelos motivos já descritos anteriormente, os gestores das Unidades integrantes do Sipec podem descumprir 
as obrigações funcionais previstas no artigo 6º, incisos V e XI, da Portaria nº 978/1996, do extinto Mare, em 
decorrência de fatores de natureza administrativa e gerencial.  
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Essa deficiência no cumprimento da competência orientadora em matéria de pessoal civil 
ganha relevância nos casos em que envolvem interpretações decorrentes da vigência de 
normas legais que modiquem entendimentos anteriormente adotados, a exemplo da 
revogação tácita do direito de os servidores incorporarem a Gratificação de Raio X aos 
proventos de aposentadoria, a partir do início da vigência do artigo 29 da Lei nº 12.688/2012. 

A relevância desses casos decorre da quantidade de pagamentos e de Unidades impactados 
por essas interpretações. Neste trabalho de auditoria, em relação ao Achado nº 1, o 
entendimento firmado por meio da Nota Técnica nº 6/2018-MP impactou 243 pagamentos da 
Gratificação de Raio X realizados por 35 Unidades integrantes do Sipec, quando consideradas 
as folhas de março e de julho/2021. Os valores mensais pagos indevidamente totalizaram 
R$ 112.175,2026. 

Em razão dessa relevância, a SGP/SEDGG/ME deve estabelecer metodologia de comunicação 
diferenciada com as Unidades integrantes do Sipec, de forma a direcionar a divulgação 
daquelas interpretações aos gestores que efetivamente forem impactados por essas novas 
interpretações. 

Essa metodologia de comunicação diferenciada, a ser utilizada para a divulgação de 
interpretações que modifiquem entendimentos anteriormente adotados em matéria de 
pessoal civil, deve ser capaz de atender a dois principais objetivos: 

1º) maior tempestividade: a comunicação deve ser direcionada aos gestores das Unidades 
efetivamente impactadas pelo entendimento firmado pela SGP/SEDGG/ME, de forma a 
possibilitar que esses gestores possam diferenciar os documentos divulgados por meio dessa 
comunicação dos demais documentos constantes do “SIGEPE LEGIS”;  

2º) maior eficácia: os documentos a serem divulgados por meio dessa comunicação devem 
conter todas as informações necessárias aos gestores das Unidades integrantes do Sipec para 
a regularização de pagamentos incorretos ou indevidos e a correção de erros nas folhas de 
pagamento de pessoal que estejam em desacordo com os entendimentos divulgados. Essas 
orientações devem objetivar a uniformização de procedimentos a serem adotados pelos 
gestores. 

Dessa forma, decidiu-se por manter a recomendação sobre revisão da metodologia de 
comunicação com os gestores, com a seguinte redação: 

“Revisar a metodologia de comunicação com os gestores das Unidades integrantes do Sipec, 
quanto à tempestividade e à eficácia, quando da divulgação de novas interpretações 
decorrentes da vigência de normas legais que modifiquem entendimentos em matéria de 
pessoal civil, com o objetivo de direcionar a divulgação desses entendimentos aos gestores 
que efetivamente forem impactados por essas novas interpretações. Recomenda-se que essa 

 

26 Os quantitativos de pagamentos e Unidades impactados, assim como de valores mensais pagos 
indevidamente, consideram os valores históricos de todas as ocorrências de incorporações irregulares da 
Gratificação de Raio X identificadas pela CGU durante o período de execução deste trabalho de auditoria, 
inclusive as ocorrências já corrigidas pelos gestores das Unidades auditadas, ainda que de forma parcial. 
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nova metodologia, decorrente dessa revisão, seja formalizada em regulamento ou norma 
interna da Secretaria.” 

F) Conclusão 

Pelos motivos expostos anteriormente, mantêm-se inalterados os Achados nº 1 e 2 deste 
Relatório de auditoria. 

 


