
 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 017.746/2012-4 
 

1 
 

 
GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 
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Natureza: Revisão de Ofício (em Admissão) 
Interessado: Pedro Antônio Bittencourt Pacheco  
Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná 
 
SUMÁRIO: ADMISSÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. 
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
NORTEADORES DO CONCURSO PÚBLICO. 
INSUBSISTÊNCIA PARCIAL DO ACÓRDÃO ORIGINAL. 
NEGATIVA DE REGISTRO DE UM DOS ATOS ANTES 
CONSIDERADO LEGAL. DETERMINAÇÕES. 
 

RELATÓRIO 
 

Em exame proposta de revisão de ofício do ato de admissão de Pedro Antônio Bittencourt 
Pacheco junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR, considerado 
legal pelo Acórdão nº 5.255/2012-TCU-2ª Câmara, constante da Relação nº 22/2012-TCU-2ª Câmara – 
Relator Ministro José Jorge, Sessão de 24/7/2012. 

2. Nos autos do TC 018.606/2012-1, foi proferido o Acórdão nº 1.332/2013-TCU-2ª Câmara, 
julgando procedente a representação, com a juntada de cópias aos processos referentes às admissões de 
quatro servidores para reapreciação da matéria pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal, haja vista os 
indícios de desrespeito aos princípios constitucionais norteadores dos concursos públicos. 

3. Realizada a oitiva do interessado, a Sefip analisou as justificativas por ele apresentadas, 
entendendo que o certame a que se submeteu está eivado de irregularidades e não respeitou a 
finalidade última de um processo seletivo público de selecionar sem favoritismos, perseguições e 
discriminações o candidato mais adequado para ocupar cargo público, conforme a instrução a seguir 
reproduzida: 

“INTRODUÇÃO 
1. Trata-se de realização de novo exame do ato de admissão de Pedro Antônio Bittencourt 

Pacheco (CPF 357.710.209-82), com vistas à verificação da ocorrência de violação à ordem legal que 
fundamente a revisão de ofício do Acórdão nº 5.255/2012-TCU-2ª Câmara (peça 79).  

2. O Tribunal de Contas da União, mediante o Acórdão nº 1.332/2013-TCU-2ª Câmara 
(peça 104, p. 91), proferido nos autos do TC 018.606/2012-1, que trata de representação da Secex/PR 
envolvendo o Instituto Federal do Paraná – IFPR, mandou averiguar a necessidade de reexame do ato 
de admissão de Pedro Antônio Bittencourt Pacheco, considerado legal pelo Acórdão nº 5.255/2012-
TCU-2ª Câmara (peça 79). 

3. O art. 260, § 2º, do Regimento Interno estabelece o prazo de cinco anos para que a Corte de 
Contas revise de ofício atos que porventura violem a ordem jurídica ou, a qualquer tempo, no caso de 
comprovada má-fé. Verifica-se que ainda não transcorreram cinco anos da deliberação que apreciou 
o supracitado ato de pessoal.  

4. O processo foi encaminhado à Secretaria de Sessões – Seses para sorteio de novo relator, 
conforme a orientação aprovada pelo Plenário em 16/8/2006, devido à questão de ordem suscitada 
pelo Presidente, à época, Ministro Adylson Motta, conforme descrição abaixo: 

‘Questão de Ordem para definir procedimento para revisão, de ofício, de deliberações do 
Tribunal que violem a ordem jurídica, desde que dentro do prazo de cinco anos ou, em caso de 
comprovada má-fé, a qualquer tempo, decidida como segue: ‘Verificada a necessidade de revisão de 
ofício de que trata o art. 260, § 2º, do Regimento Interno/TCU, ante a constatação de existência de 
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violação à ordem jurídica ou, ainda, de ocorrência de má-fé, identificadas em ato apreciado pelo 
Tribunal, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip deverá enviar o respectivo processo à 
Secretaria-Geral das Sessões, para inclusão em sorteio de relator, entre os Ministros integrantes do 
Plenário, excluindo-se aquele que tiver proferido o voto condutor da deliberação a ser revista.’ 

5. Em 12/3/2014, foi sorteado o Ministro José Múcio Monteiro como relator do processo 
(peça 86), que, no despacho exarado em 13/3/2014, determinou a realização de novo exame pela Sefip 
(peça 87). 

6. Nos termos do art. 260, § 2º, do Regimento Interno, o relator mandou que fosse feita a oitiva 
do servidor Pedro Antônio Bittencourt Pacheco, tendo em vista as informações constantes do 
TC 018.606/2012-1, que apurou indícios de irregularidades no concurso de magistério do ensino 
básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, no 
qual foi aprovado o interessado. 

(...)  
8. O referido servidor encaminhou resposta à oitiva, apresentada em cinco tópicos principais: 

considerações iniciais; vida profissional; fatos analisados e apontados como irregularidades nos 
Concursos nºs. 11/2010 e 87/2011; da análise dos outros fatos em tela e proposta de encaminhamento. 

9. No primeiro tópico da resposta (considerações iniciais), o servidor elabora um histórico da 
formação do Instituto Federal do Paraná e do trabalho da primeira equipe de gestão do Instituto, 
sendo que atuou como Chefe de Gabinete do então Reitor Alípio Santos Leal Neto. 

10. Em seguida, aborda seu currículo profissional, inicialmente, no setor privado e, desde de 
1990, na Fundação Universidade Federal do Paraná, entretanto, como celetista (peça 99, p. 3). 

11. Pontua que foi convidado pelo Diretor do Setor da Escola Técnica da Universidade 
Federal do Paraná, Alípio Santos Leal Neto, a prestar serviços nessa antiga escola, sendo cedido pela 
Universidade para ocupar o cargo de Assessor da Direção, contudo ainda como Analista de Sistema, 
empregado celetista (peça 99, p. 3). 

12. Com a posse do novo Reitor Irineu Mário Colombo, foi convidado e exerceu o cargo de 
Assessor de Relações Institucionais do Instituto Federal do Paraná. Entretanto, em 23/3/2012, tomou 
posse como servidor estatutário, no cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 
IFPR, e pouco mais de 9 meses após a posse no cargo do magistério foi exonerado do antigo cargo de 
Assessor de Relações Institucionais do Gabinete do Reitor (peça 99, p. 4). 

13. Quanto às irregularidades apontadas nos Concursos nºs. 11/2010 e 87/2011 (peças 101 a 
104), argumenta que foram analisados apenas e tão somente esses dois certames, mediante 
amostragem. Alega ainda que os concursos foram alvos das denúncias anônimas e apócrifas de um 
indivíduo chamado ‘Maria Albertina Ciccarino’. 

14. Na resposta à oitiva, o servidor menciona evidências de direcionamento na auditoria 
realizada no TC 018.606/2012-1, pois outros concursos não foram objeto de exame (peça 99, p. 8-10). 

15. Aduz, posteriormente, a ‘total falta de realidade na demonstração dos fatos e prova de que 
não houve a isenção necessária quando da análise’ pela Secex/PR em relação ao concurso, 
acrescentando que, se houvesse a intenção de direcionamento de vagas, ela ocorreria no começo dos 
trabalhos do IFPR e não no período relatado na representação tratada no TC 018.606/2012-1 e, como 
não houve reclamação a época por parte dos candidatos, as afirmações de direcionamento são 
espúrias. 

16. No que tange à formação das bancas, o servidor pondera que era Analista de Sistemas e 
todos os membros da banca eram professores. Diz também que os professores da banca nunca fizeram 
parte da relação profissional ou pessoal do interessado, fato este demonstrado, segundo ele, pela 
diferença de endereço de atuação profissional e de residência do servidor e o endereço do Campus 
EAD do IFPR, local de lotação dos aprovados no concurso a que se submeteu. 

17. Com relação à conclusão do processo em prazo exíguo, o servidor argumenta que todas as 
vagas do concurso deveriam ser objeto de análise e questionamento e não apenas a que o interessado 
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se submeteu. Argui que os fatos narrados no TC 018.606/2012-1 são simples ilações, de simples 
imaginação, sem qualquer vínculo com a realidade (peça 99, p. 13). 

18. Relativamente às outras considerações feitas no referido processo, defende que nenhum 
dispositivo legal, e muito menos constitucional, foi demonstrado, e as particularidades descritas são 
frágeis e não seriam suficientes para se abrir um processo com tais falsos indícios de irregularidades. 
Além disso, afirma que as ilações e total inépcia das demonstrações dadas são manifestações de 
patrulhamento e de total falta de razoabilidade. 

19. Em seguida, afirma que os procedimentos realizados no concurso a que se submeteu foram 
semelhantes aos demais realizados pela instituição e que os outros não foram analisados. 

20. Quanto aos pontos críticos apontados na instrução do TC 018.606/2012-1 (peça 104, 
p. 68-82), pondera que basta assistir aos vídeos gravados para se analisar se houve vantagens e que 
nenhum concorrente do concurso apresentou reclamação ou denúncias. Argumenta ainda que ter 
participado de um concurso em que outros servidores do IFPR também concorreram não é fator 
motivador de análise por suspeição (peça 99, p. 16). 

21. Por fim, o servidor afirma que o exercício do cargo de Chefe de Gabinete do Reitor não lhe 
dava nenhuma autoridade junto aos servidores e o concurso a que se submeteu teve toda a 
publicidade exigida e isonomia, estando esses critérios estampados de forma bastante clara e 
indiscutível nos editais. Tais procedimentos e provas, segundo o servidor, foram realizados de forma a 
garantir a impessoalidade e a transparência (peça 99, p. 20).  

EXAME TÉCNICO 
22. Após breve resumo das peças processuais e da resposta da oitiva apresentada pelo 

servidor Pedro Antônio Bittencourt Pacheco, passo ao exame técnico. 
23. O art. 37 da Constituição Federal determina que os Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedeçam, na administração pública, aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

24. Segundo Hely Lopes Meireles, o sentido dado à impessoalidade é o seguinte: 
‘O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art. 37, caput), nada mais é 

que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato 
para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou 
virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. 

(...) 
Desde que o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade 

pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio 
ou de terceiros. Pode, entretanto, o interesse público coincidir com o de particulares, como ocorre 
normalmente nos atos administrativos negociais e nos contratos públicos, casos em que é lícito 
conjugar a pretensão do particular com o interesse coletivo.’ 

25. O princípio busca vedar práticas de atos administrativos que visam apenas satisfazer 
interesses individuais privados ou próprios, seja por favoritismos, perseguição ou discriminações que 
possam causar qualquer dano na relação com os agentes governamentais. E ainda fujam do interesse 
público. 

26. Já na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
‘Nele se traduz a ideia de que Administração tem que tratar a todos os administrados sem 

discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. 
Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação 
administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. O 
princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia (...).’ 

27. Segundo Maria Sylvia Zanella de Pietro, o princípio da impessoalidade tem o seguinte 
sentido: 

‘o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda atividade 
administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 017.746/2012-4 
 

4 
 

pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu 
comportamento.’ 

28. O inciso II do art. 37 estabelece como aplicação concreta desse princípio a necessidade de 
concurso público, como forma de oferecer a todos, em condições de igualdade, os cargos ou empregos 
públicos vagos, conforme a transcrição abaixo: 

‘II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração’. 

29. A aplicação do princípio da impessoalidade no concurso público tem como objetivo não 
apenas evitar qualquer tipo de favoritismos, perseguições ou discriminações, como também selecionar 
para ocupar os cargos públicos os candidatos mais aderentes às necessidades estabelecidas pelos 
órgãos púbicos. Impossível então que um concurso deixe de respeitar os procedimentos legais e atinja 
a finalidade pública de selecionar os melhores candidatos para os cargos e empregos vagos na 
Administração Pública.  

30. Constata-se que, na representação apresentada pela Secex/PR (peça 104, p. 68-82), há 
indícios de que o princípio constitucional da impessoalidade no concurso público que selecionou o 
interessado para ocupar cargo no Instituto Federal do Paraná foi desrespeitado. 

31. Informa a instrução do TC 018.606/2012-1 (peça 104, p. 68-82) que, no certame do 
servidor Pedro Antônio Bittencourt Pacheco, não houve a devida transparência nos procedimentos 
adotados pela comissão julgadora, quebrando a isonomia do concurso, com consequente desrespeito 
ao princípio da impessoalidade, apesar das alegações em contrário do interessado (peça 99, p. 20). 

32. O Edital nº 87/2011 – Progepe – IFPR (peça 105) indica que o concurso era composto 
pelas seguintes fases: análise de currículo (títulos), prova escrita, prova didática e memorial 
descritivo (item 5.1). Seria considerado classificado o candidato que obtivesse a nota mínima de 7,0 
de qualquer dos três examinadores da comissão julgadora (item 5.3).  

33. O item 4 do edital previa a formação de comissão julgadora, que seria a responsável pela 
elaboração, aplicação e avaliação das provas. 

34. Disciplinava o item 4.3.1 que, na formação da comissão julgadora, um professor seria, 
preferencialmente, externo ao quadro de servidores do IFPR. Entretanto, o tema é normatizado pela 
Resolução nº 3/2009 (peça 106), do Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná – órgão de 
Administração Superior do IFPR –, que estabelece normas de concurso público para a carreira do 
magistério daquela Instituição e determina que:  

‘Art. 16. As comissões julgadoras serão compostas de 3 (três) professores da carreira do 
magistério, sendo 2 (dois) do IFPR e 1 (um) da rede externa. 

§ 1º Se constatada a impossibilidade de indicação de professores da carreira do magistério no 
IFPR, a comissão julgadora poderá ser composta por professores da rede externa.’ 

35. Isso significa que a formação deverá obrigatoriamente contar com membro externo e não 
preferencialmente. No concurso de Pedro Antônio Bittencourt Pacheco, o Diretor-Geral EAD, José 
Carlos Ciccarino, indicou os servidores Ciro Bachtold, Ezequiel Westphal e Marcos Antônio Barbosa 
para a composição da comissão julgadora do concurso público. Entretanto, verifica-se que todos os 
servidores são professores do próprio IFPR, conforme se depreende da ata de instalação da comissão 
julgadora (peça 103, p. 138). O servidor Ezequiel Westphal foi substituído pela suplente Cristina 
Maria Aryoza, também servidora do IFPR. 

36. Ressalte-se que o candidato Pedro Antônio Bittencourt Pacheco já era servidor do IFPR, 
na função de Chefe de Gabinete do Reitor, conforme portaria IFPR de 30/1/2009 – DOU nº 27, de 
9/2/2009, seção 2, p. 14 (peça 107). 

37. Apesar de alegar a falta de proximidade com os membros da banca, por não ser professor 
e sim Analista de Sistemas, o fato concreto é que a Resolução nº 3/2009, do IFPR, tem como objetivo 
evitar situações como a observada no concurso público no qual foi aprovado o servidor Pedro 
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Antônio Bittencourt Pacheco, ou seja, a indesejada proximidade (no caso concreto, apenas servidores 
do próprio instituto avaliando colega de trabalho) entre os membros da banca e entre os membros da 
banca e os candidatos, pois o concurso público deve observar em todas as suas fases o princípio da 
impessoalidade, especialmente quando determinado conjunto de funcionários é responsável por 
atribuir notas e mesmo desclassificar candidatos de concursos públicos. 

38. A falta de impessoalidade é reforçada pela publicidade dos atos da comissão julgadora, 
pois, conforme o estabelecido no item 5.5 do Edital nº 87/2011 (peça 105), não foi permitido a 
nenhum candidato tomar conhecimento de nota de seus concorrentes.  

39. Evidente que o mero relacionamento profissional entre o candidato de concurso público e 
membros da banca examinadora não se mostra suficiente para a quebra do princípio da igualdade 
entre os candidatos inscritos e eventualmente afastar a impessoalidade que deve ser norteadora nos 
certames. Entretanto, em conjunto com o desrespeito à composição estatuída em norma 
regulamentadora e a falta de publicidade das avaliações, reforçam a ideia de que os atos praticados 
pela comissão julgadora não se coadunam com os princípios que regem os concursos públicos. 

40. Já na primeira fase do concurso – prova escrita – não se observa qualquer justificativa 
para a atribuição das notas e a eliminação do candidato Anderson Cardoso Sakuma (peça 103, 
p. 141-147). O fato demonstra a quebra dos princípios constitucionais da impessoalidade e da 
motivação dos atos administrativos, pois não há qualquer informação sobre as razões das atribuições 
de notas e eliminação dos candidatos. Frise-se que não demandaria maiores esforços da comissão o 
zelo de proceder à necessária motivação da atribuição das notas de apenas 6 (seis) candidatos, 
quando em plano mais abrangente verificamos que diversas bancas examinadoras o fazem em 
concursos com centenas, por vezes milhares de concorrentes. 

41. O mesmo fato ocorreu com a candidata Vanessa Aparecida de Souza Fontana, que 
conseguiu liminar, no Mandado de Segurança nº 5050137-15.2011.404.7000, pois teve sua inscrição 
no concurso indeferida. Obteve aprovação na prova escrita, mas foi reprovada na prova didática 
(peça 103, p. 174-192). 

42. A falta de motivação da atribuição da nota, além de ferir princípio da Administração 
Pública brasileira, não permite qualquer tipo de discussão quanto à correção da prova, pois a 
concessão da nota se deu de maneira subjetiva e sem qualquer formalização ou publicidade dos 
fatores que levaram a comissão julgadora a dar determinada nota a cada um dos candidatos, 
diferentemente do alegado pelo servidor em sua oitiva. 

43. Os fatos narrados no TC 018.606/2012-1 (peças 101 a 104) indicam claramente a quebra 
dos princípios constitucionais norteadores dos concursos na Administração Pública brasileira, como 
o da impessoalidade, motivação dos atos administrativos e publicidade. 

44. Os indícios de irregularidade contrariam a jurisprudência pátria: 
‘ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. 

NULIDADE DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR TITULAR DE PISICOLOGIA DA 
UFMG. PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ORGANIZADOR COMO 
CANDIDATO. SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. VIOLAÇÃO À REGRA DA IMPESSOALIDADE E DA 
IGUALDADE NO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. AVALIAÇÃO POR MEIO DE PROVA. 
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO  À REGRA CONSTANTE DO ART. 37, INCISO II, DA CF. 
UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA 
MORALIDADE E DA ISONOMIA. NULIDADE DO CERTAME.  

1. Constatado que as autoras se referem, objetivamente, a fatos determinados, afasta-se a 
preliminar de inépcia da inicial levantada pelos apelantes.  

2. Da condição particular do apelante, como chefe do departamento organizador do concurso 
público para o cargo de professor titular daquele mesmo departamento, bem como membro da 
Congregação competente para indicação dos membros da comissão julgadora e homologação do 
parecer da referida comissão, exsurge situação privilegiada em relação aos demais concorrentes, o 
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que não se coaduna com o espírito do concurso público, que tem a impessoalidade como elemento 
essencial.  

3. Se pretendia participar do processo seletivo para o cargo de professor titular, deveria o 
apelante ter se afastado previamente de referidos cargos, participando em pé de igualdade com os 
outros candidatos.  

4. A regra constante do art. 37, inciso II, da Constituição da República, ao exigir o provimento 
de cargo, função ou emprego público por meio de concurso público, pretende que o acesso possa ser 
disputado por todos em plena igualdade.  

5. O legislador constituinte estabeleceu (art. 37, inciso II) que o acesso a cargo ou emprego 
público, ressalvados os cargos em comissão, requer a aprovação do interessado em concurso público 
de provas ou provas e títulos. Da regra, decorre a inarredável conclusão de que não atende ao 
comando constitucional concurso público que não estabeleça, no mínimo, avaliação por meio de 
prova.  

6. Não obstante o edital qualificar como ‘provas’ a avaliação de ‘defesa de tese’ e ‘seminário’, 
o certame não se ajusta à disposição constitucional, na medida em que tais exames, da forma como 
executados, não se valeram de critérios objetivos. Precedentes do STF.  

7. Não houve, ademais, qualquer justificação (motivação) dos examinadores em relação às 
notas conferidas aos candidatos.  

8. A conjugação das circunstâncias mencionadas, a saber, a participação do chefe do 
Departamento de Psicologia e da Congregação no certame, a inexistência de prova no sentido do 
art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como o caráter subjetivo das avaliações, são fatos que 
levantam fundadas suspeitas sobre eventual favorecimento dos aprovados em detrimento dos demais 
concorrentes.  

9. É irrelevante que se comprove, efetivamente, tal favorecimento, pois as circunstâncias 
apontadas são suficientes para demonstrar clara violação à moralidade administrativa e ao princípio 
constitucional da isonomia, o que, por si só, macula o certame.  

10. Apelações improvidas.’ 
DJ DATA: 16/12/2005 PÁGINA: 63, QUINTA TURMA, TRF1. 
‘ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR 

TITULAR EM SOCIOLOGIA. IRREGULARIDADES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 

1. Demonstrada a composição inadequada da comissão julgadora do concurso público, a ferir 
norma da resolução que rege o certame, impõe-se a sua anulação.  

2. Apelação improvida.’ 
DJ  DATA: 27/10/2000  PÁGINA: 1867, TERCEIRA TURMA, TRF5. 
45. Constata-se, na documentação acostada aos atos, que não houve a devida correção e zelo 

na condução do procedimento do concurso público em tela. Não apenas na falta de motivação dos 
atos, atribuições de notas sem a publicidade e possibilidade de eventuais recursos, como também na 
formação da comissão julgadora do certame. Além do fato de o candidato exercer atividade de 
gerência na reitoria do próprio instituto, o que por si só trazia a necessidade premente de a 
organização do certame respeitar a exigência de membros externos à rede de professores do IFPR 
para a devida isenção e impessoalidade no julgamento do concurso público. 

46. Quanto à alegação do interessado de que outros concursos públicos continham as mesmas 
irregularidades apresentadas no TC 018.606/2012-1, não é possível tecer análise, pois os demais 
concursos não se encontram em discussão e carecem de fatos e elementos para escrutínio mais 
profundo. 

47. Considerando o exposto, evidencia-se que o concurso público ao qual se submeteu o 
servidor Pedro Antônio Bittencourt Pacheco está eivado de irregularidades e não respeitou a 
finalidade última de um processo seletivo público: selecionar sem favoritismos, perseguições e 
discriminações o candidato mais adequado para ocupar cargo público. 
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
48. Assim, propõe-se considerar ilegal o registro do ato de admissão de Pedro Antônio 

Bittencourt Pacheco (CPF 357.710.209-82) ao cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico do quadro de pessoal do Instituto Federal do Paraná, com fundamento no art. 71, 
inciso III, da Constituição Federal, no art. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no 
art. 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.” 

4. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade 
técnica. 

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
A Secretaria de Fiscalização de Pessoal apresentou proposta de revisão de ofício, no âmbito do 

presente processo de admissão de Pedro Antônio Bittencourt Pacheco junto ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR, haja vista as ilegalidades verificadas nos concursos 
públicos realizados para a contratação de professores. 

2. A reabertura do presente processo decorreu da juntada de cópias de peças da representação 
formulada pela Secex/PR (TC 018.606/2012-1), que analisou a documentação pertinente e a 
cronologia dos atos praticados, apontando  indícios de irregularidades graves nos procedimentos 
adotados pelo órgão contratante, como concursos públicos suspostamente fraudados, direcionamento 
de vagas, formação de comissões de homologação das inscrições e de julgamento das provas 
compostas por servidores do próprio IFPR, cujos membros tinham vínculo profissional pretérito com 
os concorrentes, além da conclusão do processo em um único dia, dentre outras constatações de igual 
gravidade.  

3. Mediante o item 1.7.1 do Acórdão nº 1.332/2013-TCU-2ª Câmara, a Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal foi orientada a avaliar a conveniência e oportunidade de proceder à revisão dos 
atos de admissão dos servidores José Carlos Ciccarino, Ricardo Herrera e Pedro Antonio Bittencourt 
Pacheco, cujos registros já haviam sido concedidos pelo Acórdão nº 2.646/2011-TCU-2ª Câmara, para 
os dois primeiros, e pelo Acórdão nº 5.255/2012-TCU-2ª Câmara, para o último acima referido.   

4. Verifica-se que esta Corte de Contas já reviu o Acórdão nº 2.646/2011-TCU-2ª Câmara, de 
modo a considerar ilegais os atos de admissões de José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera, tornando 
insubsistentes os respectivos registros, em consonância com o voto condutor do Acórdão nº 289/2016-
TCU-Plenário, proferido pela Ministra-Relatora Ana Arraes, nos seguintes termos: 

“3. No mérito, acompanho as propostas da Sefip e do MPTCU quanto à revisão de ofício dos 
atos para considera-los ilegais e recusar seu registro, em face das irregularidades ocorridas nos 
certames seletivos dos servidores. 

4. Como explicitado no relatório que precedeu este voto, houve ‘quebra dos princípios 
constitucionais norteadores dos concursos públicos na administração pública brasileira, como o da 
impessoalidade, motivação dos atos administrativos e publicidade.’ 

5. De forma mais concreta, constatou-se que houve várias incorreções na condução dos 
certames, porquanto, não fora a falta de motivação dos atos, atribuições de notas sem publicidade e a 
impossibilidade para interposição de eventuais recursos, como concluiu a instrução, houve, ainda, 
irregularidades na formação das comissões julgadoras.  

6. Adicionado a tudo isso, um dos candidatos, José Carlos Cicccarino, ocupava a função de 
diretor no próprio Instituto, ‘fato que por si só trazia a necessidade premente da organização do 
certame respeitar a necessidade de membros externos’ na composição da comissão julgadora, 
conforme previa a própria norma do IFPR. 
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7. Com esse quadro, foi possível constatar, já na representação que deu fundamento a estes 
autos (TC 018.606/2012-1), que ‘no mesmo dia, 19/5/2010, às 17h00, a comissão elaborou a ata da 
realização da prova de defesa do currículo pelo candidato José Ciccarino. Às 18h45, a comissão 
listou o seu nome como único candidato presente na referida prova. Em 18/5/2010, às 18h00 
(corrigido à mão para 19/5/2010), a comissão tornou público que José Carlos Ciccarino havia sido o 
candidato classificado na prova de defesa do currículo. Desprezando a data, observa-se que o horário 
de divulgação da relação dos candidatos não eliminados (18h00) foi antes mesmo do horário da sua 
presença na própria prova (18h45min) do dia 19/5/2010. Ato contínuo, às 19h00, a comissão divulgou 
as notas obtidas pelos 3 (três) candidatos participantes do concurso, bem como suas classificações, 
indicando que em função das médias globais alcançadas o candidato José Carlos Ciccarino havia 
logrado o primeiro lugar’. 

8. Assim, em linha com que expôs a unidade técnica, e registrando que os interessados tiveram 
oportunidade de se manifestar nos autos, só resta concluir que ‘o concurso público está eivado de 
irregularidades e não respeitou a finalidade última de um processo seletivo público, selecionar sem 
favoritismos, perseguições e discriminações o candidato mais adequado para ocupar os cargos 
públicos.’” 

5. Nos autos da representação autuada pela Secex/PR, foram identificados os mesmos pontos 
críticos no processamento dos concursos regulados pelo Edital nº 11/2010 (admissões já revisadas) 
quanto pelo Edital nº 87/2011, concernente à efetivação do professor Pedro Antônio Bittencourt 
Pacheco, anteriormente nomeado para a função de Chefe de Gabinete do Reitor da IFPR, pois a 
escolha, a forma de correção de provas e de atribuição das notas aos candidatos previamente 
escolhidos guardam estreita similaridade. 

6. Realizada a oitiva do referido servidor, foi apresentada extensa argumentação na qual 
defende: i) a regularidade do concurso público a que se submeteu; ii) ter ocorrido falhas na atuação do 
TCU, já que a análise não abrangeu todos os certames feitos pelo IFPR; iii) não haver relacionamento 
profissional ou pessoal entre ele e os integrantes da banca examinadora, mesmo sendo Chefe de 
Gabinete do Reitor. 

7. Após analisar a documentação constante dos autos, a Sefip concluiu que não houve a devida 
correção e zelo na condução do procedimento do concurso público em tela. Não apenas quanto à falta 
de motivação dos atos, atribuições de notas sem a publicidade e possibilidade de eventuais recursos, 
como também na formação da comissão julgadora do concurso, ainda mais que um dos candidatos 
exercia atividade de gerência na Reitoria do próprio IFPR, fato que por si só tornava premente que a 
organização do certame respeitasse a necessidade de membros externos à rede de professores do IFPR 
para assegurar que a banca examinadora procederia com a devida isenção e impessoalidade no 
julgamento do concurso público. Assim, as justificativas produzidas pelo interessado não são 
suficientes para as irregularidades observadas, não se podendo assegurar que o processo seletivo tenha 
cumprido a finalidade última de selecionar sem favoritismos, perseguições e discriminações o 
candidato mais adequado para ocupar o cargo público em disputa. 

8. Nos termos do art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU, o acórdão que considerar legal 
o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo 
Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos da 
apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de 
comprovada má-fé.   

9. Cabe destacar que o ato de admissão em tela foi apreciado na Sessão de 24/7/2012, conforme 
Acórdão nº 5.255/2012-TCU-2ª Câmara, constante da Relação nº 22/2012-TCU-2ª Câmara – Relator 
Ministro José Jorge. 

10. Dessa forma, concordo com os pareceres emitidos nos autos que deve ser revisto de ofício o 
referido acórdão quanto à admissão de Pedro Antônio Bittencourt Pacheco, considerando o ato ilegal e 
tornando insubsistente o registro.  

Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto ao Plenário. 
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 24 de fevereiro de 
2016. 

 
 
 
 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  
Relator 

 
 

 
ACÓRDÃO Nº 355/2016 – TCU – Plenário 

 
1. Processo TC 017.746/2012-4 
2. Grupo I – Classe VII – Revisão de Ofício (em Admissão) 
3. Interessado: Pedro Antônio Bittencourt Pacheco (CPF 357.710.209-82) 
4. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 
5.1. Relator da deliberação revisada: Ministro José Jorge 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
7. Unidade Técnica: Sefip 
8. Advogado constituído nos autos: não há 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da revisão de ofício do ato de admissão 
de Pedro Antônio Bittencourt Pacheco junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná – IFPR, considerado legal pelo Acórdão nº 5.255/2012-TCU-2ª Câmara, constante da Relação 
nº 22/2012-TCU-2ª Câmara – Relator Ministro José Jorge, Sessão de 24/7/2012. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e arts. 1º, inciso VII, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno, em: 

9.1. rever de ofício o Acórdão nº 5.255/2012-TCU-2ª Câmara, no tocante à admissão de Pedro 
Antônio Bittencourt Pacheco, de modo a considerar ilegal o respectivo ato e cancelar o registro 
anteriormente concedido;  

9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná que: 
9.2.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao servidor 

acima referido; 
9.2.2 faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.2.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, 

documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão; 
9.3. determinar à Sefip que adote medidas para monitorar o cumprimento da determinação 

relativa à cessação de pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, representando ao Tribunal em 
caso de não atendimento. 

 
10. Ata n° 5/2016 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/2/2016 – Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0355-05/16-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler, José Múcio 
Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
na Presidência Relator 

 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral, em exercício 

 
 
 


